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 Úvod 

O právech dítěte můžeme ve větší míře hovořit až od počátku 20. století, přičemž od té 

doby prošlo pojetí právního postavení dítěte značnou proměnou. Nejprve bylo dítě 

považováno za pouhý objekt ochrany, který není schopen sám si pomoci a bránit se 

jakýmkoliv zásahům do svých práv. Dítěti proto byla přiznána práva na jeho ochranu a 

zabezpečení důstojného života a řádného vývoje, avšak bez toho, aby byly jakkoliv 

zohledňovány jeho názory, přání a pocity. Následně se ovšem začaly prosazovat hlasy, že je 

dítě třeba respektovat jako aktivního člena společnosti a za tím účelem mu bylo umožněno 

spolurozhodovat, v některých případech i samostatně rozhodovat o záležitostech, které se jej 

týkají. Od tohoto okamžiku tak můžeme hovořit o participačních právech dítěte.  

Účelem této práce je pojednat o právech dítěte v České republice a Anglii a zhodnotit, 

jak právní řády obou zemí zohlednily změnu v pojetí postavení dítěte. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, zaměřím se pouze na vybrané oblasti.  

Srovnání s anglickou právní úpravou jsem si zvolila z toho důvodu, že jsem strávila 

semestr na University of East Anglia v anglickém Norwich, kde jsem měla možnost nasbírat 

cenné materiály a poznatky ohledně tamějšího rodinného práva.  

Dříve než přistoupím k samotnému výkladu o právech dítěte, definuji stěžejní pojmy. 

V první kapitole vymezím, co pod pojmem „dítě“ rozumí Úmluva o právech dítěte a právní 

řády obou zemí. Následně pojednám o koncepci nejlepšího zájmu dítěte z pohledu 

mezinárodního, českého i anglického práva, přičemž porozumění této koncepci je pro 

posouzení dané problematiky stěžejní.  

V následující kapitole již rozeberu práva dítěte s ohledem na jejich postupný vývoj, 

jehož přelomovým okamžikem bylo přiznání participačních práv dítěti. Zaměřím se zejména 

na možnosti dítěte účastnit se v rámci rodiny a soudního řízení rozhodování o záležitostech, 

které se ho týkají. Právě zajištění účasti dítěte v soudním řízení považuji za zásadní, jelikož 

dochází k přijímání rozhodnutí, která mohou dítě ovlivnit na celý život. Vycházím proto 

z toho, že by soud měl dítě aktivně zapojit do soudního řízení v nejvyšší možné míře tak, aby 

to odpovídalo jeho nejlepšímu zájmu. Posoudím, jak k této otázce přistupují soudy obou zemí 

a zhodnotím klady a zápory obou právních úprav s tím, že navrhnu řešení případných 

nedostatků. 

V poslední kapitole se budu věnovat účasti dítěte na rozhodování o poskytování 

zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče jsem si vybrala hlavně z toho důvodu, že v této 

oblasti má dítě nejenže právo na zohlednění svého názoru, ale za určitých podmínek je 
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oprávněno i samostatně přijímat rozhodnutí. Zároveň se často jedná o kontroverzní případy, 

kdy je dítěti odepřeno rozhodnout o určitém zdravotním zákroku, avšak je lékaři umožněno, 

aby ho se souhlasem zákonného zástupce nebo soudu provedl i přes odpor dítěte. Srovnám, 

jak je poskytování zdravotní péče ve vztahu k dítěti upraveno v České republice a v Anglii 

s důrazem na interpretační a aplikační problémy dotčených právních předpisů, respektive 

soudních rozhodnutí.  

V závěru zhodnotím vybrané klady a zápory srovnávaných právních úprav a do jaké 

míry oba státy respektují participační práva dítěte.  

V této práci záměrně odkazuji na právní úpravu Anglie, nikoliv Spojeného království, 

jelikož na území Skotska, Walesu i Severního Irska platí v mnohých směrech odlišná právní 

úprava. Vzhledem k rozsahu této práce jsem právní postavení dítěte v těchto zemích 

nezohlednila. Tam, kde uvádím název „Spojené království“ se výklad vztahuje na celé toto 

území. 
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1 Vymezení základních pojmů 

Dříve, než přistoupím k samotnému výkladu o právech dítěte s důrazem na práva 

participační, je třeba vysvětlit, co si pro účely této práce máme představit pod pojmem „dítě“. 

Jak mezinárodní, tak i vnitrostátní právní předpisy tento pojem totiž nepoužívají jednotně a 

dle konkrétního ustanovení se může vztahovat na různé skupiny osob. Druhým stěžejním 

pojmem, se kterým se v souvislosti s právy dítěte běžně setkáváme je „nejlepší zájem dítěte“. 

Jelikož se jedná o neurčitý právní pojem, je třeba nejprve objasnit jeho obsah a význam pro 

naplňování práv dítěte. 

V následujících odstavcích proto definuji, co pod těmito pojmy rozumí Úmluva o 

právech dítěte (dále jen „Úmluva“)1 a vnitrostátní právní úprava České republiky a Spojeného 

království.  

1.1 Pojem „dítě“ v mezinárodním kontextu 

Vymezit pojem „dítě“ není na první pohled tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. V 

širším slova smyslu se jedná o každého potomka svých rodičů, ať už osobu zletilou či 

nezletilou, svéprávnou či nesvéprávnou. O osobě zletilé můžeme jako o dítěti hovořit zejména 

v právu dědickém, naopak zkoumáme-li právní postavení dítěte jako osoby odlišné od 

dospělých, která má v určitých oblastech své specifické postavení, vztahuje se tento pojem 

výlučně na osoby nezletilé.2  

Definice pojmu „dítě“ tak bude různá v závislosti na jejím účelu. Pokud mluvíme o 

právech dítěte, máme na mysli osobu, která nedosáhla určitého věku, který je společností 

považován za milník, od kterého je člověk schopen obstarávat všechny své záležitosti 

samostatně. Dítě do této doby potřebuje zvýšenou ochranu a podporu, protože vzhledem ke 

                                                 

1 Úmluva o právech dítěte vyhlášená ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí 

pod č. 104/1991 Sb. 

2 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ Lenka a kol. Rodinné právo. 1.vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2015, s.33 
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své tělesné a duševní nevyspělosti není schopno vykonávat určitá práva a plnit některé 

povinnosti. Zároveň se však uznává, že tím, jak se dítě vyvíjí, nabývá zkušenosti a schopnosti, 

je třeba mu poskytnout možnost samostatně právně jednat právě v závislosti na dosaženém 

stupni jeho vývoje. Státy proto některá práva či povinnosti spojují s dosažením nižšího věku 

ještě před dosažením dospělosti. Většinou se jedná o trestní odpovědnost, pracovněprávní 

způsobilost, volební právo (aktivní a pasivní) atd. 3 

Vůbec nejdůležitějším dokumentem z hlediska práv dítěte je bezesporu Úmluva přijatá 

dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním Organizace spojených národů (dále jen 

„OSN“). Vzhledem k tomu, že ji k dnešnímu dni ratifikovaly v podstatě všechny státy světa 

(196) s výjimkou Spojených států amerických, jedná se o globálně uznávaný právní dokument 

nemající v oblasti lidských práv obdoby.4 

Česká republika podepsala Úmluvu dne 30. září 1990 a následně ji ratifikovala.5 Na 

základě čl. 10 Ústavy České republiky6 se tak stala součástí právního řádu, přičemž má 

aplikační přednost před zákonem, pokud stanoví něco jiného. 

Spojené království sice Úmluvu taktéž ratifikovalo, a to dne 16. prosince 1991, avšak 

anglické právo neobsahuje žádnou generální klauzuli podobnou čl. 10 Ústavy České 

republiky, a tudíž se Úmluva nestala automaticky součástí jejich právního řádu. Před 

anglickými soudy nelze tedy namítat porušení ustanovení mezinárodní smlouvy s odkazem 

pouze na tuto smlouvu, ale k jejímu naplnění a ochraně práv v ní obsažených je třeba přijetí 

zákona reflektujícího danou úpravu. Zákon, který by převzal ustanovení Úmluvy v anglickém 

právním řádu nenajdeme, čímž není přímo závazná pro rozhodování soudů.7 Skotsko oproti 

                                                 

3 HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina a stát (Úvahy nad právním postavením dítěte), 1. vydání, Brno: 

Masarykova univerzita, 1993, s. 16-17 

4 http://indicators.ohchr.org/ 

5 Úmluva byla podepsána jménem České a Slovenské Federativní republiky s tím, že Česká republika vstoupila 

ke dni svého vzniku, tzn. k 1. lednu 1993 do všech mezinárodních závazků ČSFR. 

6 Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., čl. 10: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas 

a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

7 LOWE, Nigel Vaughan; DOUGLAS, Gillian. Bromley’s Family Law, 10th ed., Oxford: Oxford University 

Press, 2007, s. 23 
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tomu přijalo zákon Children and Young People (Scotland) Act 2014, který implementuje 

ustanovení Úmluvy.8 

Ve své preambuli Úmluva s odkazem na ustanovení Deklarace práv dítěte z roku 1959 

uznává, že dítě vzhledem ke své fyzické a psychické nezralosti potřebuje zvláštní péči a 

právní ochranu již před narozením, stejně tak jako po něm. V jednotlivých článcích však již 

institut nascitura nerozvíjí a v čl. 1 pouze stanoví, že pro účely Úmluvy se dítětem rozumí 

každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud státy nestanoví nižší hranici zletilosti. 

 Pracovní skupina, která měla za úkol zhotovit návrh Úmluvy se obávala, že kdyby 

bylo striktně zakotveno právní postavení dítěte již před narozením, mnoho států by Úmluvu 

nepřijalo. S tímto vědomím také vydala vyjádření, že dotčený odstavec preambule v žádném 

případě nemá za cíl ovlivnit interpretaci článku 1, či jakéhokoliv jiného ustanovení Úmluvy. 

Bylo tak ponecháno na vůli jednotlivých států, jak se vypořádají s problematikou potratů, 

plánovaného rodičovství a dalšími souvisejícími otázkami. I přestože Úmluva tedy neřeší, od 

jakého okamžiku lze hovořit o dítěti, některé státy považovaly za nutné vydat vlastní 

stanoviska, či uplatnit výhrady. Ku příkladu Argentina se vyjádřila, že čl. 1 Úmluvy musí být 

interpretován v tom smyslu, že dítětem je každá lidská bytost od okamžiku početí až do 

dosažení věku osmnácti let. Opačný postoj zaujímá Spojené království, které prohlásilo, že 

Úmluvu lze aplikovat pouze od okamžiku, kdy se dítě narodí živé.9     

Konec dětství spojuje Úmluva s dosažením věku osmnácti let, i když poskytuje státům 

možnost tuto hranici snížit. V některých otázkách však odchylky nedovoluje nebo stanoví 

odlišnou věkovou hranici. Tak ustanovení čl. 37 písm. a) Úmluvy zakazuje uložit trest smrti 

nebo trest odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění na svobodu osobám mladším 

osmnácti let a ustanovení čl. 38 odst. 2 a 3 Úmluvy zavazuje státy, aby zajistily, že se osoby 

mladší patnácti let nebudou přímo účastnit bojových akcí a nebudou povolávány do 

ozbrojených sil státu. Mimoto Úmluva vyžaduje, aby státy stanovily minimální věkovou 

hranici v souvislosti s určitými otázkami jako je vstup do zaměstnání (čl. 32 odst. 2 písm. a) 

Úmluvy) nebo trestní odpovědnost (čl. 40 odst. 3 písm. a) Úmluvy). Výbor pro práva dítěte 

(dále jen „Výbor“) však zdůrazňuje, že státy musí při určování zákonných věkových hranic 

                                                 

8 Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted 

9 UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 2007, s. 1-2, [online], 

dostupné z: https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_ 

Rights_of_the_Child.pdf 
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respektovat základní zásady, na kterých je Úmluva postavena, především zákaz diskriminace 

(čl. 2 Úmluvy), zásadu nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy) a právo na život, zachování 

života a rozvoj dítěte (čl. 6 Úmluvy). Zároveň také musí zohlednit rozvíjející se schopnosti 

dítěte (čl. 5 Úmluvy), na jejichž základě mají dítěti umožnit postupný výkon svých práv.10 

Ačkoli Úmluva umožňuje spojit dosažení zletilosti s nižším věkem, doporučuje státům, 

aby takovou právní úpravu přehodnotili. Ku příkladu ohledně Saudské Arábie vyjádřil Výbor 

znepokojení nad tím, že ačkoliv dítě obecně nabývá zletilosti dosažením věku osmnácti let, 

soudce může rozhodnout, že dítě dosáhlo věku zletilosti dříve. Doporučil, aby byla zákonem 

stanovena hranice osmnácti let bez jakýchkoliv výjimek. Mimo jiné také Saudskou Arábii 

vyzval, aby právním předpisem jasně zakotvila minimální věkovou hranici pro uzavření 

manželství v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, a to stejně pro dívky i chlapce.11 

Jak vyplývá z dikce čl. 1 Úmluvy, který vymezuje pojem „dítě“ pouze pro účely této 

Úmluvy, je možné, aby státy stanovily i vyšší věk pro nabytí zletilosti. 

V důsledku ustanovení čl. 1 Úmluvy je tedy možné, že v jednom smluvním státě bude 

osoba určitého věku považována za dítě, zatímco v jiném státě již za dospělého a jejich právní 

postavení tak bude odlišné. 

1.2 Pojem „dítě“ v České republice 

V právním řádu České republiky není tento pojem používán zcela konzistentně a 

mnohdy je nahrazován či doplňován dalšími pojmy. Tak například v rámci trestního práva 

užívá zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže12 pojmy mládež, mladistvý a 

dítě, přičemž v tomto případě je dítětem osoba, která nedovršila patnáctý rok věku a 

mladistvým osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku. Děti a 

mladiství jsou pak souhrnně označováni jako mládež. Toto vymezení není zcela shodné s tím, 

co pod pojmem „dítě“ rozumíme v rámci občanského práva.  

                                                 

10 Dtto. 

11 Výbor pro práva dítěte, Závěrečné doporučení CRC/C/SAU/CO/2, 2006, odst. 25, 26 

12 Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a 

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
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Klíčovým soukromoprávním předpisem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“), který však samotnou definici pojmu „dítě“ neobsahuje, ačkoliv jej hojně 

užívá. Kdo je dítětem proto musíme vymezit ve vazbě na pojem „zletilost“ a „svéprávnost“. 

OZ tak rozlišuje osoby zletilé a nezletilé a osoby s plnou, částečnou nebo omezenou 

svéprávností. Dle § 30 odst. 1 OZ člověk nabývá zletilosti dovršením osmnáctého roku věku, 

přičemž se tímto okamžikem stává plně svéprávným. Plná svéprávnost znamená, že člověk 

pro sebe může samostatně vlastním právním jednáním nabývat práva a zavazovat se 

k povinnostem čili právně jednat (§ 15 odst. 2 OZ). Ani zletilý člověk však nemusí být plně 

svéprávný, pokud soud rozhodl o omezení jeho svéprávnosti dle § 55 a násl. OZ.  

Naopak ustanovení § 30 odst. 2 OZ umožňuje, aby člověk nabyl plnou svéprávnost 

ještě před nabytím zletilosti, a to jejím přiznáním nebo uzavřením manželství. Dle § 37 odst.1 

a 2 OZ soud vyhoví návrhu nezletilého, respektive jeho zákonného zástupce, aby nezletilému 

přiznal (plnou) svéprávnost, pokud dosáhl věku šestnácti let a je osvědčena jeho schopnost se 

živit a obstarat vlastní záležitosti. V ostatních případech soud návrhu vyhoví jen z vážných 

důvodů, pokud je to v zájmu nezletilého.  

V případě, že nezletilý nabyl plnou svéprávnost uzavřením manželství, nabytou 

svéprávnost neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné. Opět je 

třeba, aby dovršil alespoň šestnáct let věku a soud z důležitých důvodů udělil k uzavření 

manželství souhlas (§ 672 odst.2 OZ).  

V souladu s čl. 1 Úmluvy tak OZ spojuje nabytí zletilosti s dovršením osmnáctého 

roku věku, avšak právní postavení člověka je dále určováno i ve vazbě na jeho svéprávnost. 

Lze tak rozlišovat nezletilého člověka s plnou nebo částečnou svéprávností a zletilého člověka 

s plnou nebo omezenou svéprávností.13  

S odkazem na čl. 1 Úmluvy a § 30 odst.1 OZ vymezuje pojem „dítě“ také zákon č. 

359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZOSPOD“), jež obsahuje 

veřejnoprávní úpravu právního postavení dítěte. Ustanovení § 2 odst. 1 ZOSPOD dítětem pro 

účely tohoto zákona rozumí osobu nezletilou. Pokud však ještě před dosažením zletilosti 

nabylo plné svéprávnosti, poskytuje se mu sociálně-právní ochrana vyplývající ze ZOSPOD 

jen v omezeném rozsahu.  

                                                 

13 FRINTA, Ondřej. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 158 
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Z uvedeného vyplývá, že kategorii nezletilých dětí lze dále členit na děti s částečnou 

nebo plnou svéprávností, což v praxi znamená, že jednotlivá ustanovení právních předpisů 

musíme aplikovat se zřetelem k tomu, zda se v konkrétním případě jedná o dítě plně či 

částečně svéprávné. OZ tak například poskytuje ochranu dětem především prostřednictvím 

institutu rodičovské odpovědnosti, která však dosažením plné svéprávnosti dítěte zaniká (§ 

858 OZ, věta za středníkem).  

Okamžik, od kterého mohou být dítěti přiznána práva a povinnosti, vymezuje § 25 OZ, 

který stanoví právní fikci, že se na počaté dítě hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje 

jeho zájmům. Zároveň OZ stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že se dítě narodilo živé. 

V opačném případě se na něj hledí, jako by nikdy nebylo (§ 25 OZ). OZ takovému dítěti tudíž 

přiznává právní osobnost, avšak jen, je-li to v jeho zájmu, který je nutno posuzovat 

objektivně.14 

S ohledem na vnitrostátní právní předpisy lze tedy konstatovat, že nejširší okruh 

dětských práv náleží nezletilým dětem, které žádným z uvedených způsobů nenabyly plné 

svéprávnosti před dovršením osmnáctého roku věku s tím, že některá práva lze přiznat i 

nenarozenému dítěti. 

1.3 Pojem „dítě“ v anglickém právu 

Dle common law dítě nabývalo zletilosti dosažením věku jednadvaceti let, což změnilo 

až přijetí zákona Family Law Reform Act roku 1969 (dále jen „FLRA“), který jej 

ustanovením § 1 odst. 1 snížil na osmnáct let. Stejně tak Children Act 1989 (dále jen „ChA 

1989“), stěžejní předpis v oblasti právního postavení dítěte, považuje za dítě osobu mladší 

osmnácti let (§ 105 odst. 1 ChA 1989), což odpovídá i ustanovení čl. 1 Úmluvy. Dosažením 

tohoto věku se tak dítě stává dospělým a nabývá způsobilost samostatně právně jednat 

v plném rozsahu (čili dle české terminologie nabývá plnou svéprávnost). Anglické právo 

přitom, stejně tak jako české, umožňuje dítěti postupně nabývat způsobilost samostatně 

právně jednat dle jeho rozumové a volní vyspělosti, což je zakotveno v jednotlivých 

precedentech. O této problematice bude pojednáno v následujících kapitolách.  

                                                 

14 DOLEŽAL, Adam; DOLEŽAL, Tomáš; TÉGL, Petr. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013, s. 323-324 
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Právní postavení nenarozeného dítěte je v anglickém právu nejasné. Zatímco sice 

nasciturus nemá právní osobnost, je mu přiznáno právo na plný vývoj, což znamená, že po 

narození, kdy se již nejedná o nasciturus, ale dítě s právní osobností, se může ku příkladu 

domáhat náhrady při újmě na zdraví, která mu byla způsobena ještě před narozením.15     

Z common law pak vyplývá, že v určitých případech lze za dítě považovat i dítě 

nenarozené, avšak obecně se má za to, že tam, kde zákonná úprava hovoří o dítěti, míní tím 

pouze dítě narozené, pokud zákon výslovně nestanoví jinak.16 

1.4 Obecné vymezení zásady „nejlepšího zájmu dítěte“  

Dítě je v důsledku své duševní a fyzické nevyspělosti v nerovném postavení vůči 

dospělým, na kterých je v mnohých ohledech závislé. Dítě potřebuje ochranu a péči, stejně 

jako prostor pro vlastní realizaci, aby bylo schopné se plně zapojit do sociálního života 

společnosti, přičemž samo si vhodné podmínky pro rozvoj neumí zajistit. Dospělí jsou tak 

nadáni mocí tyto podmínky utvářet a tím rozhodovat o životě dětí. Právě vzhledem k této 

moci je však nutné stanovit určitá pravidla, která zaručí, že nebude docházet ke svévolným 

rozhodnutím, která by porušovala jejich práva. Takovým základním a nejobecnějším 

pravidlem je naplnění zásady nejlepšího zájmu dítěte v rámci veškeré činnosti ovlivňující jeho 

postavení.  

Tento koncept přitom není nový, byl vyjádřen již v Deklaraci práv dítěte z roku 1959 

v její druhé a sedmé zásadě17 nebo obdobně v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace 

žen z roku 1979.18 

Nejdůležitějším dokumentem v mezinárodním měřítku zakotvujícím tuto zásadu je 

bezesporu Úmluva z roku 1989, konkrétně její čl. 3 odst. 1, který vyzdvihuje zájem dítěte jako 

                                                 

15 WELSTEAD, Mary; EDWARDS, Susan. Family Law, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 323 

16 Srov. Elliot v Joicey (1935) AC 209, HL; D (A Minor) v Berkshire County Council 1987 AC 317; R 

v Newham London Borough Council, ex p Dada 1996 QB 507, CA 

17 „[…] Nejvyšším měřítkem zákonodárné činnosti v této oblasti je zájem dítěte.“ a „[…] nejlepší zájmy dětí 

mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a vedení dítěte […].“ [online], dostupné z: 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/deklarace-prav-ditete.pdf 

18 Srov. čl. 5 a čl. 16 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, [online], dostupné 

z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf 
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přední hledisko „při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo 

soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními, nebo zákonodárnými orgány.“ 

Z pozdějších právních předpisů pak můžeme jmenovat například Úmluvu o ochraně dětí a 

spolupráci při mezinárodním osvojení19 přijatou na Haagské konferenci roku 1993, jejíž čl. 4 

umožňuje mezistátní osvojení dítěte pouze, pokud je to v jeho nejlepším zájmu. Neméně 

významným dokumentem je i Listina základních práv Evropské unie z roku 2000, jejíž čl. 24 

odst. 2 zní: „Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány 

nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.“20 

Na tomto místě je třeba se zmínit o dalším ústředním pojmu rodinného práva s nímž 

pracují jak mezinárodní, tak i vnitrostátní právní předpisy a jímž je blaho dítěte. Blaho dítěte 

je chápáno jako nadřazený termín, hodnota, ke které by mělo směřovat veškeré úsilí 

k „vytváření prostředí přátelského k dětem.“21 Zájem dítěte je pak vyjádřením principu blaha 

dítěte při aplikaci práva na konkrétní případ.22  

Při zkoumání problematiky právního postavení dítěte se tak setkáme s pojmy „blaho 

dítěte“, „zájem dítěte“ nebo „nejlepší zájem dítěte“ jejichž ekvivalentem v anglických 

jazykových verzích bývá „well-being“, „welfare“ či „the best interests of a child“. Úmluva 

používá všechny uvedené termíny, přičemž Zuklínová vysvětluje, že „z obsahu Úmluvy lze 

celkem dobře dovodit vzájemný vztah podstaty všech zmíněných výrazů. Bez větších 

pochybností lze konstatovat, že právě respektování „the best interests of a child“ je tou 

správnou cestou, jak dosáhnout (stavu označovaného jako) „well-being“ („welfare“) of the 

child.“23 Prostřednictvím zásady nejlepšího zájmu dítěte tak každý dotčený subjekt 

zabezpečuje blaho dítěte. 

Čl. 3 odst. 1 Úmluvy tedy představuje závazné ustanovení, jež by mělo být 

východiskem pro veškerá rozhodnutí a jednání týkajících se dítěte, respektive blíže určené 

skupiny dětí nebo dětí obecně. Česká verze textu Úmluvy je bohužel ve svém překladu 

                                                 

19 Vyhlášená jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 43/2000 Sb.m.s.  

20 Listina základních práv Evropské unie (2012/C 326/02). [online]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.CES&toc=OJ:C:2012:326:FULL 

21 HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3.vyd. Brno: Masarykova univerzita 

a Doplněk, 2006, s. 18 

22 dtto 

23 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui Bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! Zamyšlení nad péčí o dítě. 

Právník 2/2015, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015, s. 98 
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poněkud nedůsledná, poněvadž z ustanovení vypustila oproti anglické i francouzské verzi, jež 

jsou jedny z šesti oficiálních jazykových verzí24 slovo „nejlepší“25 a dále pracuje pouze 

s pojmem „zájem“ dítěte.  

Zásada nejlepšího zájmu dítěte je jednou ze čtyř základních zásad (vedle zákazu 

diskriminace; práva na život, zachování života a rozvoje; respektu vůči názorům dítěte), na 

kterých je Úmluva vystavěna. V dalších ustanoveních se tento princip objevuje v souvislosti 

se specifickou úpravou poměrů dítěte, konkrétně v čl. 9: oddělení dítěte od rodičů proti jejich 

vůli, čl. 10: spojení rodiny, čl. 18: rodičovská odpovědnost, čl. 20: zbavení rodinného 

prostředí a náhradní péče nebo v souvislosti s osvojením upraveným v čl. 21 a dalších 

článcích týkajících se trestního práva.  

Jedním z problémů, se kterým se v souvislosti s tímto principem potýkáme je její příliš 

neurčitá formulace. Ať už se jedná o sociálního pracovníka, který se snaží nalézt vhodné 

řešení situace individuálního dítěte nebo o zákonodárce, který považuje za nutné právním 

předpisem upravit určitou oblast týkající se postavení dětí obecně, vždy bude rozhodnutí 

těchto činitelů ovlivněno jejich subjektivním úsudkem o tom, co je v nejlepším zájmu dítěte. 

Takový výsledek je samozřejmě nežádoucí, a proto na celosvětové úrovni spatřujeme pokusy 

o objektivizaci postupu posuzování a určování nejlepšího zájmu dítěte.  Úmluva nám bohužel 

žádný jednoznačný návod neposkytuje a různé směrnice, programy a metodiky vydávané 

mezinárodními, případně národními vládními i nevládními organizacemi se povětšinou 

zabývají pouze úzce vymezeným okruhem osob či situací. Takovým dokumentem je ku 

příkladu Směrnice Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro určování 

nejlepších zájmů dítěte z roku 2008 či sada nástrojů pro určování nejlepších zájmů 

migrujících dětí překračujících hranice Jihoafrické republiky vydaná v roce 2010 organizací 

Zachraňte děti.26  

Do dnešního dne je tudíž nejvýznamnějším dokumentem Všeobecný komentář č.14 

z roku 2013, vydaný Výborem a nazvaný „Právo dítěte, aby jeho nejlepší zájmy byly předním 

                                                 

24 Oficiálními jazyky OSN jsou arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština. [online]. 

dostupné z: http://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/  

25 Úmluva ve své anglické verzi používá výraz „the best interests of the child“ a ve své francouzské verzi výraz 

„l’intérêt supérieur de l’enfant“. 

26 Save the Children UK. Best Interests Determination for Children on the Move: a toolkit for decision-making. 

2010. [online]. Dostupné z: https://resourcecentre.savethechildren.net/ 



16 

 

hlediskem.“27 Jeho důležitost spočívá v tom, že se na rozdíl od předchozích dokumentů 

zabývá posouzením a aplikací nejlepšího zájmu dítěte v obecné rovině, a nejen tedy ve vztahu 

ke konkrétním problematickým oblastem. Definuje požadavky na správné posouzení 

nejlepších zájmů dítěte v rámci soudních a správních rozhodnutí, jakožto i rozhodnutí 

činěných ze strany rodičů a všech dalších osob pečujících o dítě.  

Výbor hned v úvodu připomíná, že hlavním účelem této zásady je jak zajištění plného 

a nerušeného požívání všech práv zakotvených v Úmluvě, tak i nerušeného vývoje dítěte v té 

nejobecnější rovině, přičemž všechna tato práva jsou ze své podstaty v jeho nejlepším zájmu. 

Neexistuje tedy žádný hierarchický žebříček práv.28 Všechna práva jejichž ochranu Úmluva 

zajišťuje jsou si rovna a ani úsudek dospělých o tom, zda něco je, či není v zájmu dítěte, 

nemůže tato práva upozadit. Plné požívání všech práv je tak ideálním stavem, který je však ve 

většině případů těžko dosažitelný. Často bude nutné postavit proti sobě různá práva a určit, 

která převáží nad ostatními tak, aby se daná situace co nejvíce přiblížila tomuto ideálnímu 

stavu. V konkrétním případě může například převážit právo dítěte na ochranu před tělesným 

či duševním násilím ze strany jeho rodičů, zákonných zástupců nebo dalších osob o ně 

pečujících, nad jeho právem na výchovu a zajištění vývoje právě těmito osobami tak, jak 

vyplývá z čl. 19 a čl. 18 Úmluvy. V nejlepším zájmu dítěte proto bude nalézt opatření, které 

co nejméně zasáhne do dotčených práv a umožní požívání všech práv v nejvyšší možné 

míře.29  

Výbor charakterizuje „nejlepší zájem dítěte“ jako koncept sestávající ze tří složek:30  

1. Základní právo: právo dítěte na posouzení a zohlednění jeho nejlepšího zájmu jako 

primárního hlediska při rozhodování daných otázek. Čl. 3 odst. 1 zaručuje přímou 

aplikovatelnost tohoto práva stejně jako jeho soudní ochranu ve všech případech, kdy má být 

přijato rozhodnutí týkající se konkrétního dítěte, skupiny dětí nebo dětí obecně.  

2. Základní právní interpretační zásada: pokud ustanovení právního předpisu umožňuje 

různý výklad, má být v souladu s touto zásadou interpretováno tak, aby co nejlépe naplňovalo 

nejlepší zájem dítěte.  

3. Procesní pravidlo: jakýkoliv rozhodovací proces týkající se dítěte, skupiny dětí či dětí 

                                                 

27 CRC/C/GC/14. [online]. Dostupný z: https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp 

28 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 4 

29 Liga lidských práv. Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte. 2016, str. 9-10, [online]. Dostupné z: 

http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete/  

30 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 6 
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obecně, musí obsahovat zhodnocení možného negativního, případně pozitivního dopadu 

učiněného rozhodnutí. Výsledek takového postupu musí být dostatečně odůvodněn, aby 

nebylo pochyb o tom, že nejlepší zájem dítěte byl co nejefektivněji zohledněn. Zejména je 

třeba uvést, dle jakých kritérií byl posuzován a proč konkrétní zájem převážil nad ostatními.  

Z výše uvedeného vyplývá povinnost smluvních států aplikovat tuto zásadu při 

jakékoliv rozhodovací činnosti, která se ať už přímo, či nepřímo dotýká dítěte, skupiny dětí 

nebo dětí obecně a zároveň o povinnost zajistit, že veškerá správní i soudní rozhodnutí, jakož 

i zákonodárná činnost jsou dostatečně odůvodněny. Státy by tedy měly zabezpečit, aby 

veškeré zákonné i podzákonné právní předpisy, různé politiky, programy a postupy byly 

v souladu s čl. 3 odst. 1 Úmluvy a aby všechny osoby činící rozhodnutí (soudci, sociální 

pracovníci, učitelé, lékaři atd.) byly dostatečně proškoleny.  

Jakákoli rozhodovací činnost přitom zahrnuje nejen konání ve formě rozličných 

rozhodnutí, nařízení, postojů, směrnic, návrhů, služeb atp., ale i nekonání či opomenutí, kdy 

například sociální pracovník neučiní vhodná opatření k zajištění ochrany dítěte před 

zneužíváním. Veškerá tato jednání se mohou týkat dětí buď přímo či nepřímo, kdy děti sice 

nejsou primárním adresátem, ale dané jednání je ve výsledku také ovlivňuje, jak tomu bude u 

předpisů upravujících vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí, dopravu atp. V rámci 

přijímání Úmluvy vyvstala otázka, zda by se povinnost zohlednit nejlepší zájmy dítěte neměla 

vztahovat pouze na oficiální jednání orgánů státní moci. Tento návrh nakonec neprošel a čl. 3 

odst. 1 tak zahrnuje veškeré myslitelné činnosti, včetně jednání rodičů vůči svým dětem. 

Tento úmysl sice z Úmluvy explicitně nevyplývá, avšak Výbor ho ve svém Všeobecném 

komentáři č.14 vysvětluje s odkazem na čl. 18 odst. 1 Úmluvy, jenž stanoví, že „[…] Rodiče, 

nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci, mají prvotní odpovědnost za výchovu a 

vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte.“31 

 Čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 1 a 2 Úmluvy si klade za cíl poskytovat ochranu jak 

konkrétnímu dítěti, blíže specifikované skupině dětí, tak i dětem obecně, a to bez jakékoliv 

diskriminace, přičemž Výbor zdůrazňuje, že nejlepší zájem individuálního dítěte se nemusí 

nutně shodovat s nejlepším zájmem dětí obecně, ale je zkrátka nutné každý případ posoudit 

s ohledem na jeho vlastní specifika. Mimoto Úmluva zavazuje smluvní státy, aby při přijímání 

zákonů a prováděcích předpisů vždy braly jako přední hledisko nejlepší zájmy dětí obecně. 32 

                                                 

31 Úmluva o právech dítěte,  

32 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 17 
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Povinnost aplikovat tuto zásadu mají dle dikce Úmluvy veřejná nebo soukromá 

zařízení sociální péče, soudy, správní, nebo zákonodárné orgány, přičemž tyto pojmy musíme 

vykládat velmi široce. Zařízeními sociální péče rozumíme všechny instituce, jejichž činnost 

dopadá na děti a dotýká se jejich hospodářských, sociálních a kulturních práv i občanských 

práv a svobod. Do této kategorie spadají ziskové i neziskové instituce – veřejné i soukromé.33 

Pojem soudy zahrnuje soudní řízení probíhající před obecnými i zvláštními soudy 

všech instancí v rámci celé soudní soustavy daného státu, stejně jako konciliaci, mediaci a 

arbitráž. Povinnost aplikovat zásadu nejlepšího zájmu dítěte se pak vztahuje na všechny osoby 

činící rozhodnutí – jak na profesionály, tak i laiky.34  

V civilním řízení musí soudy zohlednit nejlepší zájmy dítěte jako přední hledisko, ať 

už se jedná o rozhodnutí ve věci samé nebo o procesních otázkách a zároveň prokázat, že tak 

učinili. Dítěti musí být umožněno hájit své zájmy před soudy přímo, či prostřednictvím 

zástupce, což nevyhnutelně souvisí s jeho participačními právy, o kterých bude pojednáno 

dále. 

Činnost správních orgánů zahrnuje široké spektrum rozhodnutí, mimo jiné na poli 

vzdělávání, péče, zdravotnictví, životního prostředí, životních podmínek, ochrany, 

poskytování azylu či imigrace, přičemž odpovědné osoby musí tato rozhodnutí přijímat 

v souladu s nejlepšími zájmy dítěte. 

Velmi zásadním krokem při přijímání Úmluvy bylo zahrnutí zákonodárných orgánů do 

kategorie subjektů povinných aplikovat tuto zásadu v rámci jejich činnosti, tzn. při přijímání 

jakéhokoliv zákona, podzákonné právní normy nebo kolektivních dohod, jako jsou bilaterální 

či multilaterální obchodní i mírové dohody ovlivňující postavení dítěte. Zohlednění nejlepších 

zájmů dítěte je třeba zahrnout do národních plánů a politik pro děti a do fungování parlamentu 

a vlády na celostátní i regionální úrovni, zejména pokud se jedná o rozdělování finančních 

prostředků.35  

Za tímto účelem je nezbytné průběžně zkoumat a vyhodnocovat možný budoucí dopad 

těchto opatření. Takovým postupem je posuzování vlivu na práva dítěte (Child Rights Impact 

Assessment, zkráceně CRIA), který lze definovat jako systematickou analýzu potenciálních 

změn – pozitivních či negativních, zamýšlených či nezamýšlených, krátkodobých či 

                                                 

33 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 25 

34 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 27–29  

35 UNICEF, Implementation Handbook […]. op. cit., s. 36  
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dlouhodobých, přímých či nepřímých – na lidské životy, způsobené daným rozhodnutím nebo 

činností. Zjednodušeně řečeno jde o nástroj sloužící k rozhodování v nejlepším zájmu dítěte.36 

Otázkou však zůstává, jakým nejvhodnějším postupem dojdeme k závěru, že je dané 

opatření v nejlepším zájmu dítěte. Ani Všeobecný komentář č.14 nám nedává jednoznačnou 

odpověď, protože se jedná o velmi komplexní koncept, který nelze aplikovat stejně na 

všechny děti, ale je třeba ho zkoumat s ohledem na specifické okolnosti každého případu. 

Bude záležet na zákonodárci, soudci, jednotlivém úředníkovi, sociálním či pedagogickém 

pracovníkovi, aby tuto zásadu správně aplikoval. Postup hodnocení a určování nejlepšího 

zájmu dítěte však musí respektovat veškerá ostatní práva zakotvená v Úmluvě a jejích 

Opčních protokolech. Tím, že se jedná o neurčitý právní pojem, který je dostatečně flexibilní, 

lze ho citlivě aplikovat na různé případy vyžadující odlišný přístup a dle potřeby upravovat 

jeho obsah tak, jak se vyvíjí situace dítěte.  

Aplikace této zásady je vzhledem k použití termínu „musí“ povinností a neponechává 

žádný prostor pro uvážení, zda nejlepší zájmy zohlednit nebo ne. Použití termínu „přední 

hledisko“ pak implikuje, že nejlepším zájmům dítěte musí být přiřazena náležitá váha tak, že 

budou případně vyzdvihnuty nad ostatní určující faktory. Anglická verze textu používá termín 

„a primary consideration“, z něhož lépe vyplývá účel ustanovení.37 Autoři Úmluvy neměli za 

cíl vymezit nejlepší zájmy dítěte jako jedinou nejvyšší hodnotu, které by se podřídily veškeré 

další. Ve většině případů bude nutné zvážit několik proti sobě stojících zájmů, ku příkladu 

odporující si zájmy dvou dětí nebo dítěte a rodičů a najít rovnováhu mezi nimi.  

Při projednávání návrhu Úmluvy sice probíhaly diskuze, zda nezakotvit zásadu 

nejlepších zájmů dítěte jako absolutně nejvyšší hodnotu – „the primary consideration“ nebo 

„the paramount consideration“, avšak tyto návrhy nakonec byly odmítnuty38. Lze 

konstatovat, že tato úprava koresponduje i s ustanovením Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod přijaté Radou Evropy roku 1950, konkrétně s čl. 8 zakotvujícím právo na 

respektování rodinného a soukromého života.39 Toto ustanovení garantuje ochranu každému, 

tedy rodiči i dítěti a nepředpokládá upřednostňování práv jednoho nad právy ostatních.  

Přesto má tato zásada velmi silné postavení, což je dané specifickou situací dítěte, jeho 

                                                 

36 UNICEF Kanada, dostupné z http://www.unicef.ca/fr/discover-fr/article/what-is-a-child-rights-impact-assessm 

37 Užitím neurčitého členu „a“ je otevřen prostor pro zohlednění i dalších faktorů.  

38 UNICEF. Implementation Handbook […]. op. cit., s. 39 

39 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod vydaná ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního 

Ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb. 
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závislostí, nevyspělostí a mnohdy také tím, že není schopno efektivně prosadit svůj názor, 

pokud si vůbec nějaký bylo schopno vytvořit. Děti často nemají vhodné prostředky a 

možnosti, jak se brát za svá práva a proto ti, kdo mají moc o nich rozhodovat musí mít vždy 

na paměti, že tak činí právě s ohledem na tuto zásadu.  

 Samotný proces zjišťování nejlepšího zájmu dítěte sestává ze dvou fází – posouzení a 

určení nejlepšího zájmu. Ve fázi posouzení, zjišťuje odpovědný subjekt, jaké složky 

nejlepšího zájmu dítěte jsou dotčeny, jaký je jejich konkrétní obsah a význam a jaké jsou mezi 

nimi souvislosti. Jedná se o komplikovaný proces, na němž se podílejí odborníci z různých 

oborů (sociální pracovník, psycholog, advokát atd.). Takové posouzení je nutné činit se 

zřetelem k okolnostem individuálního případu, jimiž budou mimo jiné věk, pohlaví, 

vyspělost, získané zkušenosti, příslušnost k menšině, fyzické nebo mentální postižení, sociální 

a kulturní pozadí, výchovné prostředí a pocit bezpečí, finanční prostředky rodiny atp.40  

Prvním krokem je určení okolností majících na posuzovanou situaci rozhodující vliv a 

těch, které se vůbec aplikovat nebudou, protože jsou v daném případě podřadné. Může se tak 

stát, že ve dvou odlišných případech bude rozhodující orgán aplikovat jiné složky tvořící 

nejlepší zájem dítěte a následně jim přiřadí i jiný význam. Pokud se jedná o děti obecně, 

budou vždy posuzovány stejné složky. Ačkoli prvků, které při posuzování nejlepšího zájmu 

dítěte mohou připadat v úvahu, je nespočet, považoval Výbor za vhodné vytvořit 

demonstrativní výčet těch nejdůležitějších, které musí subjekt činící rozhodnutí alespoň 

zvážit. Mimo tyto prvky však může zohlednit i další. Přitom ale musí dbát na to, aby i tyto 

byly v souladu s právy chráněnými Úmluvou a naplňovaly účel zásady nejlepšího zájmu 

dítěte. V opačném případě bude jejich aplikace neplatná.  

Složky jsou následující: názor dítěte, identita dítěte, zachování rodinného prostředí a 

navázaných vztahů, péče, ochrana a bezpečí dítěte, zvláštní zranitelnost dítěte, právo dítěte na 

zdraví a právo dítěte na vzdělání.41 Jak již bylo řečeno výše, nejedná se o vyčerpávající výčet, 

v konkrétním případě bude třeba zvážit pouze některé tyto složky, v jiném naopak přibydou 

další, případně bude nutné zvážit zcela jiné.  

Zjištění názoru dítěte je však nutné posoudit vždy, protože se nejedná pouze o jednu ze 

složek nejlepšího zájmu dítěte, ale zároveň i o základní zásadu, na níž je Úmluva vystavěna a 

která zosobňuje participační práva dítěte tak, jak jsou vyjádřená v čl. 12 Úmluvy. Úmluva 

                                                 

40 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 48 

41 CRC/C/GC/14, op. cit., odst. 52-79  
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vnímá dítě jako aktivní subjekt práv, proto zjištění jeho názoru je nezbytným předpokladem 

k zajištění jeho nejlepšího zájmu a jedno bez druhého nemůže existovat. Každé rozhodnutí, 

které by nezohledňovalo názor dítěte nebo by jeho názoru s přihlédnutím k jeho věku a 

vyspělosti nedávalo patřičnou váhu, by pro toto dítě znamenalo odnětí možnosti určit, co je 

v jeho vlastním nejlepším zájmu a podílet se na rozhodovacím procesu.42  

Druhou fází zjišťování nejlepšího zájmu dítěte je jeho určení, čímž rozumíme 

formalizovaný postup s přísnými procesními zárukami, které musí odpovědný subjekt dodržet 

za účelem nalezení nejlepšího řešení. Zvláštní pozornost má být věnována zejména zjištění 

názoru dítěte, správnému vyhodnocení relevantních skutečností důkladně proškolenými 

profesionály, přijetí rozhodnutí v co nejkratší době či zajištění právního zastoupení dítěte. Jak 

uvidíme v dalších kapitolách, ani v České republice ani ve Spojeném království nejsou tyto 

požadavky zcela splněny. Dále musí být rozhodnutí odůvodněno a obsahovat vysvětlení na 

jakém základě bylo konkrétní opatření přijato. Samozřejmostí je, aby bylo možné přijatá 

rozhodnutí přezkoumat, a to na návrh samotného dítěte, jeho zákonného zástupce, případně 

opatrovníka. 

Zohledňování nejlepších zájmů dítěte při přijímání opatření soudními, správními či 

zákonodárnými orgány však nestačí. Je nezbytné, aby státy vytvořily systém monitorování a 

sběru dat týkajících se dětí a možné diskriminace, nedodržování či porušování jejich práv.  

V této souvislosti Výbor ve svém Závěrečném doporučení z roku 2011 reagujícím na 

periodické zprávy České republiky o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy upozornil na to, 

že by Česká republika měla centralizovat a posílit mechanismus pro sběr dat a analýzu údajů 

o všech dětech do osmnácti let, se zvláštním důrazem na informace o zvlášť zranitelných 

dětech, jako jsou děti příslušející k etnickým menšinám, děti z nízkopříjmových rodin, děti 

žijící na venkově, děti v náhradní péči, děti s postižením a děti se speciálními potřebami.43 

Dále vyjádřil znepokojení nad tím, že Česká republika přes předchozí doporučení 

nezřídila nezávislý orgán za účelem posuzování implementace Úmluvy a vyřizování 

individuálních stížností dětí. Tato agenda stále spadá do působnosti Veřejného ochránce práv, 

ačkoli v uplynulých letech pracoval Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva na 

návrzích zvažujících dva nové modely. První možností by bylo zřízení tzv. dětského 

                                                 

42 CRC/C/GC/14, odst. 48-51 

43 Výbor pro práva dítěte, CRC/C/CZE/CO/3-4, 2011, dostupné z:  

 https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp 
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ombudsmana jako nezávislého orgánu a druhou by bylo jmenování zvláštního zástupce 

Veřejného ochránce práv odpovědného za vyřizování záležitostí týkajících se dětí. Přijetím 

jednoho či druhého modelu by se buď novelizoval stávající zákon č. 349/ 1999 Sb. o 

Veřejném ochránci práv nebo přijal zcela nový zákon. K tomuto kroku však dosud nedošlo a 

Česká republika je tak jednou z posledních zemí Evropské unie, která tento úřad nezřídila.44 

Oproti tomu Velká Británie vytvořila orgán dětského komisaře zákonem Children Act 

2004 a zákonem Childrens and Families Act 2014 jeho postavení dále posílila.45 

1.5 Zásada nejlepšího zájmu dítěte v České republice 

Na základě čl. 10 Ústavy je Úmluva součástí právního řádu České republiky, která je 

tak Úmluvou vázána a je povinna plnit závazky z ní vyplývající. Ústavní soud se k její 

aplikovatelnosti v kontextu čl. 3 odst. 1 Úmluvy vyjádřil v tom smyslu, že „toto ustanovení 

má povahu normy vnitrostátně bezprostředně použitelné ("self-executing"). K přímému použití 

je uvedená norma způsobilá s ohledem na svou dikci (...zájem dítěte...při jakékoliv činnosti), 

která je dostatečně a natolik jasná, aby povinné subjekty, jimž je adresována – subjekty 

vnitrostátní – byly schopny upravit odpovídajícím způsobem své chování.“46 Přesto 

zákonodárce tuto zásadu konkretizoval i ve vnitrostátních právních předpisech. 

Ačkoliv OZ neobsahuje obecné ustanovení, které by tuto zásadu zakotvovalo, na 

několika místech ji zmiňuje v souvislosti s konkrétními instituty občanského práva. Ku 

příkladu ustanovení § 875 OZ stanoví, že rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost 

v souladu se zájmy dítěte. Pokud tomu tak není a rodič ji nevykonává řádně a vyžaduje-li to 

zájem dítěte, soud může rodičovskou odpovědnost tohoto rodiče nebo její výkon omezit (§ 

870 OZ). Dále OZ stanoví, že rozhodnutí o svěření dítěte do péče (§ 953 odst. 1 OZ), stejně 

tak jako osvojení nezletilého dítěte musí být v souladu s jeho zájmy (§ 795 OZ). Tato 

ustanovení tedy hovoří o zájmu dítěte v obecném slova smyslu tak, jak je vyjádřen v Úmluvě, 

přičemž na dalších místech OZ naopak zmiňuje povinnost zohlednění konkrétního zájmu, ku 

příkladu na řádné výchově (§ 925 odst. 1 OZ).  

                                                 

44 Právní téma Rodinných listů. Dětský ombudsman. Rodinné listy, č. 7-8/2016., ročník. 5., 2016, s. 69 

45 http://www.childrenscommissioner.gov.uk/about-us  

46 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 31/96 
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Obdobně ZOSPOD tuto zásadu (vedle blaha dítěte) ve svém § 5 uznává jako přední 

hledisko sociálně-právní ochrany dětí. Je zřejmé, že oba tyto zákony se zásadou (nejlepšího) 

zájmu dítěte pracují, a to na mnoha místech, avšak neposkytují žádnou konkrétní definici. Je 

to dáno tím, že každá situace je jedinečná a nelze tak říci, že určité rozhodnutí, které vyhovuje 

zájmům jednoho dítěte, bude vhodné i pro jiné.  

Pojem „nejlepší zájem dítěte“ je otevřený interpretaci ze strany orgánů, jež ho aplikují, 

a tak se touto problematikou přirozeně zabývá i Ústavní soud, ať už v souvislosti 

s rozhodováním o zrušení zákonů, případně jejich ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem 

nebo v souvislosti s rozhodováním o ústavních stížnostech dle čl. 87 odst. 1 písm. d) 

Ústavy47.  

V některých svých nálezech Ústavní soud judikoval, že nejlepší zájem dítěte je 

„nejvyšším imperativem“48, „převažující“ či „převládající“49 zájem nad zájmy ostatních. 

Oproti tomu však v jiných případech vyjádřil názor, že při přijímání opatření „je nutno brát 

ohled na spravedlivou rovnováhu, které musí být dosaženo mezi konkurujícími si zájmy 

jednotlivce a společnosti jako celku.“50 a obdobně že, „v obecné rovině lze souhlasit s tím, že 

zájem dítěte je předním kritériem při poskytování ochrany rodinnému životu členů rodiny, 

nicméně při zohledňování tohoto zájmu nelze pomíjet i práva rodičů, resp. zákonných 

zástupců (čl. 3 odst. 1 a 2 Úmluvy o právech dítěte).“51  

Z uvedeného lze vyvodit, že nejlepší zájem dítěte je sice nutné vždy zohlednit jako 

přední hledisko, avšak ne ve všech případech bude možné přijmout takové rozhodnutí, které 

je absolutně a pouze v zájmu dítěte, protože by tím došlo k nepřiměřené újmě jiného 

dotčeného subjektu. Tento koncept tedy nelze aplikovat rigidně bez uvážení všech okolností a 

možných dopadů na všechny zúčastněné subjekty.  

Cílem této zásady je najít takové řešení, které poskytne „maximální prospěch dítěti a 

minimální újmu ostatním“52, čehož lze dosáhnout pomocí testu proporcionality.53 Test 

                                                 

47 „[…] o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně 

zaručených základních práv a svobod […]“ 

48 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2244/09 

49 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 987/07 

50 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 15/09 

51 Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 568/06 

52 RADVANOVÁ, Senta a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku, 1.vydání, Praha: C. H. Beck, 2015, 

s. 33 
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proporcionality je většinou charakterizován jako třísložkový postup nejprve zkoumající 

vhodnost a nezbytnost plánovaného opatření a zakončený poměřením dosaženého cíle 

s učiněným zásahem do jednotlivých práv. Opatření je vhodné, lze-li jím dosáhnout 

zamýšleného cíle a potřebné, nelze-li tohoto cíle dosáhnout jinými, méně omezujícími 

prostředky. Konečně lze konstatovat, že je opatření přiměřené, pokud negativní zásah do 

jednoho základního práva (zájmu) je vyvážen dostatečným prospěchem, který opatření 

přineslo. 

České právo tedy v tomto ohledu respektuje ustanovení Úmluvy, když uznává nejlepší 

zájmy dítěte jako přední hledisko (avšak ne jediné, absolutně nadřazené ostatním) při veškeré 

činnosti týkající se dětí. 

1.6 Blaho dítěte čili tzv. welfare principle v anglickém právu 

Jak již bylo řečeno, v Anglii není Úmluva vnitrostátně bezprostředně použitelná, 

protože nebyl přijat zákon, který by ji implementoval do právního řádu. Přesto se Sir Ward v 

případu P-S (Children) (Family Proceedings)54 z roku 2013 vyjádřil, že soudy mají povinnost 

k Úmluvě přihlížet, pokud rozhodují otázky týkající se materie v ní upravené.   

Nicméně, lidskoprávní mezinárodní smlouva, která je v souvislosti s tímto principem 

zmiňována především, je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Evropská úmluva“)55 přijatá Radou Evropy dne 4. listopadu 1950. Evropská úmluva byla do 

anglického právního řádu převzata zákonem Human Rights Act 1998 (dále jen „HRA“). 

Stěžejním právním předpisem rodinného práva v oblasti ochrany práv dítěte je pak ChA 1989, 

doplněný zákonem Children Act z roku 2004, který zakotvuje tzv. wellfare principle neboli 

princip blaha dítěte. 

Anglická právní úprava ve většině případů nepoužívá pojem „nejlepší zájem dítěte“, 

nýbrž obecnější pojem „blaho“ dítěte (welfare of the child), který je zakotven v § 1 odst. 1 

ChA 1989. Dle tohoto ustanovení musí být blaho dítěte prvořadým hlediskem při rozhodování 

                                                                                                                                                         

53 K testu proporcionality se vyjádřil Ústavní soud například v nálezu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I.ÚS 1587/15  

54 P-S (Children) [2013] EWCA Civ 223, odst. 35 

55 Vyhlášená pod č. 209/1992 Sb. jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
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soudu o jakékoliv otázce vztahující se k výchově dítěte nebo ke správě jeho majetku či 

k jakémukoliv příjmu z toho vzešlému. Anglické právo jde tudíž ohledně ochrany práv dítěte 

ještě o něco dál, než česká úprava i ustanovení Úmluvy, jelikož vyzdvihuje blaho dítěte nad 

veškeré ostatní zájmy a hovoří o tzv. paramountcy principle.56 Na druhou stranu se 

ustanovení § 1 odst. 1 ChA 1989 vztahuje pouze na řízení před soudy, pokud rozhodují 

otázky vztahující se k výchově dítěte, správě jeho majetku nebo příjmů z toho vzešlému. 

Tento nedostatek do určité míry koriguje ustanovení § 11 Children Act 2004, které rozšiřuje 

povinnost aplikace principu blaha dítěte na široký okruh subjektů přicházejících do kontaktu 

s dětmi.57  

Jak již bylo pojednáno výše, nejlepší zájem dítěte, případně blaho dítěte jsou neurčité 

právní pojmy, jejichž obsah není dost dobře možné a ani žádoucí obecně vymezit.58 Jak se 

vyjádřil soudce Vrchního soudu Sir Munby v případu Re G (Children), vyhodnocení 

nejlepšího zájmu dítěte vyžaduje posouzení jeho blaha v tom nejširším smyslu, kdy je nutné 

vzít v úvahu široký okruh etických, morálních, sociálních, náboženských, kulturních a 

duševních činitelů. Vše prospěšné pro blaho dítěte, jeho štěstí a spokojenost nebo faktory, 

které mají schopnost ovlivnit jeho vývoj a současný i budoucí život, včetně jeho rodinného, 

vzdělávacího i sociálního prostředí či náboženské a kulturní komunity, jsou pro posouzení 

relevantní a mají být zohledněny.59  

Jistým vodítkem je v tomto směru § 3 ChA 1989, jež slouží jako tzv. welfare checklist 

neboli kontrolní seznam faktorů určujících blaho dítěte. Pokud tedy soud rozhoduje, zda vydá, 

změní anebo zruší rozhodnutí dle § 8 ChA 198960, rozhodnutí o speciálním poručenství nebo 

rozhodnutí dle části IV. ChA (tato část se zabývá svěřením dítěte do péče a dohledem) má 

zohlednit vyjmenovaná hlediska. Těmi jsou přání a pocity dotčeného dítěte s přihlédnutím 

k jeho věku a rozumovým schopnostem; jeho fyzické, citové a vzdělávací potřeby; dopad 

případných změn na dítě; věk, pohlaví, původ a další charakteristiky dítěte, které soud 

považuje za relevantní; jakákoli újma, jež dítě utrpělo nebo by mohlo utrpět a v neposlední 

                                                 

56 Srov. LOWE, Nigel Vaughan; DOUGLAS, Gillian, 2007 op. cit., s. 450 a násl. 

57 Ku příkladu orgány místní správy nebo vyjmenované orgány národní zdravotní služby, viz. § 11 Children Act 

2004. [online]. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/section/11 

58 Tento názor byl vysloven např. v rozhodnutí Re SL (adult patient) (medical treatment) [2000] 

59 Re G (Children) [2012] EWCA Civ 1233 

60 Jedná se o rozhodnutí o uspořádání poměrů dítěte a další rozhodnutí týkající se dítěte, jako je omezení 

rodičovské odpovědnosti ve vztahu k dítěti. 
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řadě možnosti rodiče nebo jiné dotčené osoby uspokojit tyto potřeby. Nejedná se však o 

vyčerpávající výčet, mnohdy tak bude třeba zohlednit i další faktory. 

Welfare principle teoreticky vyžaduje, aby soudy, pokud rozhodují o právech více 

osob, vždy rozhodly v zájmu dítěte, i kdyby tím bylo dosaženo jen minimálního prospěchu 

pro dítě, a naopak učiněna závažná újma rodičům či jiným osobám.61 Průkopnickým 

rozhodnutím je v tomto ohledu rozhodnutí J v C62 z roku 1970, které stanoví, že blaho dítěte 

určuje, jakým směrem se rozhodnutí soudu bude ubírat a že zájmy dítěte převyšují všechny 

ostatní. Tato interpretace byla vystavena mnohé kritice, protože nezohledňuje práva ostatních 

a zdá se, že nerespektuje ustanovení Evropské úmluvy, která sice neobsahuje úpravu týkající 

se výslovně postavení dítěte, což ovšem neznamená, že dětem ochrana z ní vyplývající 

nenáleží. Článek 1 Evropské úmluvy zavazuje smluvní strany, aby přiznávaly „každému, kdo 

podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I této Úmluvy“. Evropský soud 

pro lidská práva například v případu Nielsen v Dánsko63 judikoval, že pojem každý zahrnuje i 

děti.64  

Mnoho akademiků a komentátorů se tak zabývá otázkou, zda je ChA 1989 

vyzdvihující blaho dítěte v souladu s lidskoprávně orientovanou Evropskou úmluvou 

(respektive s HRA), v oblasti práv dítěte zejména s právem na respektování rodinného a 

soukromého života zakotveného v jejím čl. 8. Jeho obsahem je mimo jiné právo dítěte i rodiče 

na nerušené soužití s tím druhým, přičemž zásah do tohoto práva musí být vždy v souladu se 

zákonem, sledovat legitimní cíl, být proporcionální a nutný. Na jednu stranu Evropská 

úmluva chrání rodiče před nedůvodným omezováním jejich práva na styk s dítětem, na 

druhou stranu ChA 1989 vyžaduje taková rozhodnutí, která chrání děti před jakýmkoliv 

narušením jejich blaha. Zásah do práva rodiče lze tedy ospravedlnit, je-li to nutné k 

ochraně zájmu dítěte.65  

Soudy tak často musí řešit případy, kdy proti sobě stojí ochrana blaha dítěte a práva 

jeho rodičů nebo dokonce blaho dětí navzájem, ať už se jedná o sourozence nebo dítě a 

                                                 

61 HERRING, Jonathan. Farewell Welfare? Journal of Social Welfare and Family Law, 27:2, 2005, s. 166 

62 J v C [1970] AC 668, převzato z HERRING, Jonathan, Family Law, 6th Edition. Harlow, England: Pearson, 

2013, s. 432 

63 Evropský soud pro lidská práva. Nielsen v Dánsko. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57545 

64 HERRING, Jonathan, 2013, op. cit., s. 441-442 

65 Dtto.   
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rodiče, který je sám dítětem. Z rozhodnutí soudů66 je patrné, že se s touto problematikou snaží 

vypořádat s tím, že je ChA 1989 plně kompatibilní s požadavky na ochranu dětských práv 

vyplývajících z mezinárodních smluv.67  

V případu Re KD (A Minor) (Ward: Termination of Access) se Lord Oliver vyjádřil, že 

jakýkoliv rozdíl v přístupu ChA 1989 a Evropské úmluvy k ochraně dětí je pouze sémantický, 

když tyto dva prameny používají odlišné prostředky k vyjádření toho samého, totiž, že 

přirozené pouto mezi dítětem a rodičem je hodno ochrany a narušit ho je možné pouze pokud 

to vyžaduje blaho dítěte.68 Tento přístup byl následně potvrzen dalšími soudními 

rozhodnutími69, i když Herring poukazuje na to, že snad není žádný akademický komentátor, 

který by s tímto pojetím bezvýhradně souhlasil. V přístupu ChA 1989 a Evropské úmluvy 

spatřuje mnoho odlišností. Například v situaci, kdy je třeba přijmout opatření omezující styk 

rodiče s dítětem, Evropská úmluva vychází z toho, že takové omezení porušuje právo rodiče 

na rodinný život a lze ho přijmout jen pokud jsou jasné a přesvědčivé důkazy, že by 

v opačném případě bylo ohroženo blaho dítěte. ChA 1989 oproti tomu předpokládá, že styk 

rodiče s dítětem slouží ku prospěchu dítěte, což lze ovšem vyvrátit důkazem opaku 

v konkrétním případě. Evropská úmluva tedy vyžaduje přesvědčivější důkazy k prokázání, že 

omezení práva rodiče je přiměřené a nutné v zájmu dítěte, než vyžaduje ChA 1989 

k prokázání, že styk rodiče s dítětem podporuje jeho blaho.  

K nejasnému závěru o vztahu Evropské úmluvy a ChA 1989 přispívá i nejednoznačná 

rétorika Evropského soudu pro lidská práva. V případech jako Hendriks v Netherlands, Scott 

v UK či Hoppe v Germany se ESLP vyjádřil, že (nejlepší) zájmy dítěte by měly mít převahu, 

mají zásadní nebo mimořádný význam.70 V případech Yousef v Netherlands nebo Neulinger 

and Shuruk v Switzerland pak nejlepší zájmy dítěte zdánlivě vyzdvihl na úroveň ChA 1989, 

když judikoval, že práva dětí, respektive nejlepší zájmy dítěte musí být prvořadým 

hlediskem.71 Někteří akademici72 v tom spatřují snahu ESLP přiblížit interpretaci zásady 

                                                 

66 Na příklad rozhodnutí Re KD (A Minor) (Ward: Termination of Access) [1998] AC 806 

67 LOWE, Nigel Vaughan; DOUGLAS, Gillian. 2007, op. cit., s. 451-452 

68 Re KD (A Minor) (Ward: Termination of Access) [1988] 1 AC 806 

69 Např. rozhodnutí Re B (Adoption: Natural parent): HL [2001] UKHL 70 

70 V originálním znění použil výrazy: „the interest of the child would predominate“, „are of crucial importance“ 

nebo „particular importance“. Cit. dle: HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., s. 443-444 

71 „[…] the rights of children will be the ´paramount consideration´[…]“ a obdobně „[…] the best interests must 

be paramount […]“. Cit. dle HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., s. 444 
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blaha dítěte tomu, jak je chápána anglickým právem s tím, že by mělo jít o hodnotu 

nadřazenou všem ostatním. Avšak Herring kontruje s poukazem na pozdější judikáty, které již 

výrazu prvořadé hledisko neužívají a přikládají nejlepším zájmům dítěte (pouze) zvláštní 

význam. Je toho názoru, že ESLP nezamýšlel pojmout blaho dítěte jako jediné rozhodující 

hledisko.73  

Pokud by opravdu existovala kolize Evropské úmluvy s ChA 1989 znamenalo by to, 

že ve chvíli, kdy je nutné rozhodnout konflikt práv dítěte s právy rodičů, dle ChA 1989 by 

byly zvažovány pouze práva dítěte, kdežto Evropská úmluva by vyžadovala zvážení práv 

dítěte i práv rodičů, přičemž právům dítěte by byl přiznán značný, i když ne přímo rozhodující 

význam. 

Dalo by se tedy shrnout, že s případným konfliktem Evropské úmluvy a ChA 1989 se 

soudy musí vypořádat vždy individuálně, přičemž zatím je praxe taková, že se snaží 

argumentovat na podporu shody těchto dvou právních předpisů. Ostatně, i když je welfare 

principle hojně kritizován a objevují se hlasy po změně tohoto konceptu74, Evropská úmluva 

umožňuje omezení práv rodičů a jiných osob za účelem ochrany zájmů dítěte, a naopak ChA 

1989 v § 2a stanoví předpoklad, že přítomnost rodičů v životě dítěte podporuje jeho blaho.  

2 Obecně o právech dítěte 

V průběhu staletí prošlo chápání právního postavení dítěte značnou proměnou, tak jak 

se měnila společnost, přičemž samotná koncepce práv dítěte je poměrně moderní záležitostí. 

Ještě ve středověku byla hranice mezi dětstvím a dospělostí mizivá, kdy se děti již od útlého 

věku podíleli na sociálním životě společně s dospělými. Aries je toho názoru, že dětství 

začalo být chápáno jako specifické období života oddělené od dospělosti až v souvislosti 

s přechodem od agrární k industriální společnosti, v jehož důsledku vzrostla potřeba děti 

                                                                                                                                                         

72 Srov. LOWE, Nigel Vaughan; DOUGLAS, Gillian. Bromley’s Family Law, 10th ed., Oxford: Oxford 

University Press, 2007, s. 453 

73 HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., 443-444 

74 Srov. REECE, Helen. The Paramountcy Principle. Current Legal Problems, 49:1, Oxford, 1996, s. 267 
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vzdělávat.75 Děti, především chlapce ze střední vrstvy, bylo třeba školit a cvičit 

v dovednostech tak, aby byli schopni převzít majetek svých otců a zodpovědně ho spravovat a 

rozšiřovat. Dívky a děti z nižších vrstev pak byly po dlouhou dobu zapojeny do pracovního 

života společně s dospělými. Pokud vůbec lze v rámci předmoderní doby hovořit o ochraně 

dítěte, pak tato ochrana náležela především otci rodiny z titulu patria potestas76, přičemž ke 

změně postavení dítěte postupně docházelo až v 19. a zejména 20. století.  

Konec 19. století se nesl především v duchu ochrany dětí před krutostmi a 

zanedbáváním ze strany rodičů a společnosti, omezování práce dětí a zaváděním povinné 

školní docházky. Zavedení povinné školní docházky na území tehdejší habsburské monarchie 

je obecně datováno do roku 1774, kdy byl přijat Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena 

povinná školní docházka pro děti ve věku od šesti do dvanácti let. Tím došlo k částečnému 

poklesu zaměstnávání dětí v tomto věku, i když práce dětí do devíti let byla zakázána až 

Dvorským dekretem z roku 1842, jež zároveň zkrátil pracovní dobu starších dětí.77 Na území 

Spojeného království byla povinná školní docházka zavedena později v roce 1870 školským 

zákonem (Education Act 1870).78   

První výraznější bojovnicí za zlepšení života dětí je švédská pedagožka a feministka 

Ellen Keyová, jež je známá především díky své knize „Století dítěte“ (Barnets arhundrade) 

vydané roku 1900. Keyová se snažila upozornit na neutěšenou situaci dětí, které byly mnohdy 

zaměstnávány prací neadekvátní jejich věku a za minimální mzdu, a dále na nevhodný systém 

vzdělávání. Ve své knize nastínila svou představu výchovy, která by lépe zohlednila potřeby 

dětí jako osob sui generis, které jsou způsobilé být subjektem lidských práv. Věřila, že 20. 

století bude k dětem přátelštější, přičemž její idea o lepší budoucnosti dětí se do jisté míry 

naplnila, jelikož se v tomto století podařilo přijmout nejdůležitější dokumenty na ochranu 

dítěte.79  

                                                 

75 ARIES, Philippe. Centuries of Childhood, 1962, s. 134, cit. dle EEKELAAR, John. The Emergence of 

Children’s Rights. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 2, Oxford University Press, 1986, s. 161 

76 SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2012, s. 36 

77 RADVANOVÁ, Senta a kol. 2015, op. cit., s. 16 

78 [online] dostupné z: http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school 

/overview/1870educationact/ 

79 BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. [online], dostupné z: http://dcicz.org/userfiles/file/sdpd.pdf  
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Přelomem v oblasti ochrany práv dítěte a lidských práv vůbec bylo období po první 

světové válce, která přinesla chudobu, hlad a zbídačení obyvatelstva s tím, že v takovýchto 

dobách jsou to právě děti, které trpí nejvíce, protože si samy nedokážou pomoci. V roce 1919 

tak pod vedením anglické aktivistky za práva dítěte Eglantyne Jebbové vznikla organizace 

„Save the Children“ (Zachraňte děti). V roce 1923 byl z její iniciativy sepsán první ucelený 

mezinárodní dokument v oblasti práv dítěte – Deklarace práv dítěte, která byla o rok později 

přijata Ligou spojených národů jako tzv. Ženevská deklarace, která v pěti zásadách 

vyjadřovala stěžejní myšlenky ohledně ochrany dítěte.80 Ženevská deklarace tak poprvé 

vyzvala státy, aby učinily vše potřebné na ochranu dětí jako slabších jedinců, avšak žádné 

vynutitelné závazky nezakotvila. V pravém slova smyslu se ani nejedná o zakotvení práv 

dítěte, to je totiž stále vnímáno pouze jako objekt vyžadující ochranu a péči bez vlastní 

autonomie.81 

Druhá světová válka následně ukázala, jak nezbytné je, aby se národy světa spojily na 

ochranu lidských práv a svobod a zabezpečení míru ve světě. K zajištění pomoci dětem vznikl 

11. prosince 1946 Dětský fond OSN – UNICEF, který se dlouhodobě snaží zlepšit zdraví, 

vzdělání a sociální zabezpečení dětí a zmírnit jejich život v chudobě a hladu. Následně byla 

10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, 

která práva dítěte zmiňuje v souvislosti s ochranou rodinného života, avšak vlastního 

dokumentu se děti dočkaly až 20. listopadu 1959, kdy Valné shromáždění OSN přijalo 

Deklaraci o právech dítěte, jež obsahově rozšířila Deklaraci z roku 1924. Ani tato však není 

právně závazná, pouze zakotvuje hodnoty a ideje, jimiž by se státy měly řídit.  

Prvními mezinárodními dokumenty závaznými pro smluvní státy, které obsahují i 

některá ustanovení výslovně upravující postavení dítěte jsou Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech a Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 

oba z roku 1966. První zmíněný mimo jiné v čl. 24 stanovuje právo dítěte „na takovou 

ochranu, která mu přísluší s ohledem na jeho postavení nezletilce, ze strany jeho rodiny, 

                                                 

80 KOVAŘÍK, Jiří a kol. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2001, s. 21 

81 JÍLEK, Dalibor a kol. Studie o právech dítěte: Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti 

práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice. 1.vydání, Brno – Boskovice: Česko-

britská o.p.s., 2011, s. 29 
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společnosti a státu“82 a to bez jakékoliv diskriminace. Obdobně druhý jmenovaný například 

v čl. 10 stanoví, že by na ochranu a pomoc dětem měla být činěna zvláštní opatření.83 

Milníkem v přístupu k právům dítěte je až následné přijetí Úmluvy roku 1989, která 

nově pojímá dítě jako aktivní subjekt práv, který může vlastním jednáním ovlivňovat 

rozhodování o záležitostech, které se ho týkají a opouští dosavadní pojetí dítěte jako pouhého 

objektu ochrany.84 Jedná se o první závazný dokument, jehož cílem je široce upravit právní 

postavení dítěte s veškerými jeho specifiky. Z dosavadních mezinárodních smluv byla jejich 

aplikace i na děti dovozována na základě použitých výrazů jako „každý“ nebo „nikdo“, což se 

zdálo být nedostačující. Úmluva tak neponechává prostor pro žádné pochyby. Veškerá práva 

dříve přiznaná dospělým, tedy zejména základní lidská práva, občanská, politická, sociální, 

kulturní a hospodářská práva, práva menšin a právo na spravedlivý proces se nyní výslovně 

vtahují i na děti.85 Dětem jsou ale přiznána i nová práva, dříve neupravená, jako je právo na 

zachování totožnosti (čl. 8 Úmluvy) a právo dětí náležejících k menšině nebo domorodému 

obyvatelstvu užívat vlastní kultury, vyznávat a praktikovat vlastní náboženství a používat svůj 

vlastní jazyk (čl. 30 Úmluvy). 

Největším pokrokem je nicméně obohacení tradičních složek práv dítěte (práva 

ochranná a práva na zaopatření) o další složku – participační práva. V anglické literatuře jsou 

běžně uváděny tyto složky tři, proto se o nich hovoří jako o „3P“ (protection, provision, 

participation).86 Někdy se však v literatuře setkáme s jiným tříděním. Ku příkladu Hrušáková 

uvádí čtyři kategorie rozlišující práva týkající se přežití, ochrany, rozvoje a participace.87 

                                                 

82 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vyhlášený ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 

83 Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech vyhlášený ve Sbírce zákonů jako vyhláška 

ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 

84 Srov. UNICEF. Implementation Handbook […]. 2007, op. cit., str. 36; RADVANOVÁ, Senta a kol. 2015, op. 

cit., s. 38; KOVAŘÍK, Jiří a kol. 2001, op. cit., s. 22 

85 DAVID, Roman. Práva dítěte, Úmluva o právech dítěte, Mezinárodní ochrana práv dítěte a další dokumenty, 

Rodina a základy rodinného práva. 1.vydání, Olomouc: Nakladatelství olomouc, 1999, s. 34 

86 FLOWERS, Nancy. Compasito, Manual on Human Rights Education for Children, Strasbourg: Council of 

Europe Publishing, 2007, s. 21, cit. podle JÍLEK, Dalibor a kol. 2011, op. cit., s. 53 

87 HRUŠÁKOVÁ, Milana. 1993, op. cit., s. 32 a násl. Čtyři kategorie dále rozlišuje van Bueren, která tradiční 

„3P“ obohacuje o kategorii „prevention“ (předcházení újmě způsobené dítěti), srov. VAN BUEREN, Geraldine. 

The International Law on the Rights of the Child. Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 35, 1998, s. 15 
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Osobně mi vyhovuje spíše toto třídění, protože samostatně odděluje práva týkající se přežití, 

jako základní minimální práva. Ostatní kategorie se pak v obou modelech překrývají. 

Právo na přežití je zakotveno především v čl. 6 Úmluvy, který uznává přirozené právo 

dítěte na život a zavazuje státy k zabezpečování zachování života a rozvoje dítěte v nejvyšší 

možní míře. Dále do této kategorie lze zařadit právo na nejvýše dosažitelnou úroveň 

zdravotního stavu a využívání rehabilitačních a léčebných zařízení, stejně jako právo na 

přístup k zdravotním službám obecně (čl. 24, 25 Úmluvy). Dále se jedná o právo na takovou 

životní úroveň, která je nezbytná pro tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj 

dítěte a právo na zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte (čl. 27 

Úmluvy).88  

Do druhé kategorie (protection) řadíme zejména právo na ochranu dítěte před 

mučením nebo jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením a nezákonným zbavením 

svobody (čl. 37 Úmluvy), právo dětí na ochranu před únosy, prodáváním, obchodováním 

s nimi a dalšími formami vykořisťování (čl. 35, 36 Úmluvy), právo na ochranu před 

jakýmikoliv formami diskriminace nebo trestání (čl. 2 Úmluvy), na ochranu soukromí (čl. 16 

Úmluvy) a na ochranu před jakýmkoli tělesným či duševním násilím, před všemi formami 

sexuálního zneužívání, nedbalým zacházením, trýzněním atp. (čl. 19, 34 Úmluvy). 

V neposlední řadě musí státy přijmout opatření na ochranu dětí, které se dočasně nebo trvale 

nacházejí mimo své rodinné prostředí a zajistit jim potřebnou pomoc a péči (čl. 20 Úmluvy). 

Ochrana a humanitární pomoc musí být poskytována i dětem se statusem uprchlíka (čl. 22).89 

Do této kategorie Hrušáková řadí i práva zajišťující speciální ochranu dětem se 

zvláštními potřebami, přičemž Jílek tato práva zařazuje do kategorie práv na zaopatření 

(provision)90 zakotvená především v čl. 23 Úmluvy. Úmluva zdůrazňuje, že duševně nebo 

tělesně postižené děti mají právo na plný a řádný život v podmínkách, které jim zajistí 

důstojnost, aktivní účast ve společnosti a budou podporovat jejich sebedůvěru. Dle možností 

mají právo na bezplatnou pomoc a právo na přístup ke vzdělání, profesionální péči, zdravotní 

péči či pomoc při přípravě k zaměstnání způsobem podporujícím jejich osobní, kulturní a 

duchovní rozvoj. Dále se státy zavazují poskytnout dětem, které se staly obětí ozbrojených 

                                                 

88 HRUŠÁKOVÁ, Milana. 1993, op. cit., s. 33 

89 Dtto.  

90 Srov. JÍLEK, Dalibor a kol. 2011, op. cit., s. 53-54 
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konfliktů, mučení, zanedbávání, vykořisťování nebo jiného nelidského zacházení péči 

podporující jejich zotavení a opětovnou integraci do společnosti (čl. 39 Úmluvy).91   

Další kategorií jsou práva na rozvoj, do které Hrušáková řadí právo na přístup k 

informacím (č. 17 Úmluvy) nebo právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství (čl. 14 

Úmluvy), přičemž Jílek tato práva zahrnuje do práv participačních92, což je i v souladu s tím, 

jak participační práva vymezil Výbor ve svém Všeobecném komentáři č. 12.93 Ať už je 

zařadíme do jakékoliv kategorie, lze konstatovat, že jejich nerušený výkon je předpokladem 

pro účast dítěte v záležitostech, které se jej týkají a zároveň mohou být vykonávána nezávisle 

na takové účasti. K právům na rozvoj můžeme dále řadit právo na vzdělání (čl. 28 Úmluvy), 

právo na výchovu směřující k rozvoji osobnosti dítěte a jeho přípravě na zodpovědný život ve 

svobodné společnosti (čl. 29 Úmluvy) nebo právo na odpočinek a volný čas (čl. 31 

Úmluvy).94 

 Obsahem čtvrté kategorie jsou participační práva dítěte vyjádřená v Úmluvě 

v článcích 12–17, jejichž podstatou je povinnost poskytnout dítěti prostor, aby si mohlo 

utvořit vlastní názor a následně ho vyjádřit.  Právo dítěte být slyšeno a aktivně se podílet na 

rozhodování o záležitostech, které se ho přímo dotýkají, charakterizuje Výbor jako jeden 

z vůdčích principů Úmluvy (vedle čl. 2, 3 a 6 Úmluvy), který není jen samotným právem, ale 

musí být zohledněn i při interpretaci a realizaci ostatních práv Úmluvy. Pojem participace 

sama Úmluva nepoužívá, avšak celosvětově se tento výraz vžil pro postup spočívající ve 

sdílení informací a dialogu mezi dospělými a dětmi, založeném na vzájemném respektu, čímž 

děti mohou kontrolovat, jakým způsobem byl vzat v úvahu jejich názor oproti názoru 

dospělých.95 Prostředkem k úspěšné aktivní účasti dětí na životě společnosti je právě realizace 

jejich participačních práv. 

                                                 

91 Dtto.  

92 Srov. JÍLEK, Dalibor a kol. 2011, op. cit., s. 54 

93 Výbor pro práva dítěte OSN, Všeobecný komentář č. 12, CRC/C/GC/12, 2009 

94 HRUŠÁKOVÁ, Milana. 1993, op. cit., s. 33 

95 Výbor pro práva dítěte OSN, Všeobecný komentář č. 12, CRC/C/GC/12, 2009, odst. 2, 3 
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3 Participační práva dítěte 

Participovat znamená mít na něčem podíl, účast, podílet se, účastnit se, případně 

v sociologii participace představuje citový svazek mezi lidmi, důležitý pro sjednocení v jedné 

komunitě.96 Významem participace se od devadesátých let 20. století zabývala řada autorů, 

kteří se snažili participační proces rozčlenit do různých stupňů a kategorií, jež by napomohly 

porozumět tomu, co je vlastně obsahem této účasti. Jedním z předních autorů zabývajících se 

danou problematikou je Hart, jenž participaci dítěte znázornil pomocí následujících stupňů na 

tzv. žebříčku participace: 

1. manipulace 

2. dekorace 

3. symbolická účast 

4. rozhodnuto a děti jsou informované 

5. konzultováni a informováni 

6. dospělými iniciované sdílené rozhodnutí s dětmi 

7. dětmi iniciované a řízené 

8. dětmi iniciované a sdílené rozhodnutí s dospělými 

První tři stupně nejsou participací. Manipulace slouží dospělým k prosazení vlastních 

zájmů s využitím aktivní účasti dětí, které navenek působí jako informovaní dobrovolníci, ve 

skutečnosti ale ani nerozumí dané situaci. Dekorace rovněž slouží zájmům dospělých, i když 

při ní nezastírají, že děti jsou pouze jakýmsi doplňkem – dekorací. Jako příklad symbolické 

účasti udává Hart případy, kdy se děti zdánlivě účastní nějaké aktivity, ale bez předchozí 

možnosti připravit se a formulovat své názory. Prvním stupněm, kdy se skutečně jedná o 

participaci je situace, kdy se děti dobrovolně účastní činnosti, o které sice rozhodli dospělí, ale 

byly informovány o důvodech a okolnostech takového rozhodnutí. Čtvrtý až osmý stupeň 

není nutné od sebe striktně hierarchicky oddělovat, jelikož výběr intenzity účasti bude záležet 

na konkrétní situaci a schopnostech dítěte.97 

                                                 

96 PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov, II. Díl, Praha: Academia Praha, 

1995, s. 571 

97 DOLÁKOVÁ, A. Petra. In: JÍLEK, Dalibor a kol., Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte, 

1.vydání, Brno-Boskovice: Česko-britská o.p.s., 2013, s. 141-144   
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Obecným východiskem právní úpravy participačních práv dítěte je čl. 12 odst. 1 

Úmluvy, jež v odst. 1 zavazuje smluvní státy, aby zabezpečily „dítěti, které je schopno 

formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, 

které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající 

jeho věku a úrovni“. Dle odst. 2 je třeba za tímto účelem poskytnout dítěti zejména „aby bylo 

vyslyšeno v každém soudním nebo správním řízení, které se jej dotýká, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím zástupce anebo příslušného orgánu, přičemž způsob slyšení musí být v 

souladu s procedurálními pravidly vnitrostátního zákonodárství.“98 Obsahem participačních 

práv je utváření a výměna názorů mezi dětmi a dospělými nebo mezi dětmi navzájem, ať už 

se jedná o formální či neformální, veřejné či soukromé procesy za účelem ovlivnění 

rozhodnutí i samotnými dětmi, kterých se takové rozhodnutí týká.99  

Zjednodušeně řečeno se jedná o právo dítěte účastnit se na rozhodování o záležitostech 

ovlivňujících jeho život, s tím, že tato účast bývá členěna do čtyř stupňů. Základním stupněm 

je právo být informován, následováno právem vyjádřit informovaný názor, třetím stupněm je 

právo na zohlednění takového názoru a posledním stupněm je právo být tou hlavní nebo 

alespoň rovnoprávnou osobou, která rozhoduje.  

Přestože Úmluva neobsahuje v této souvislosti výslovnou úpravu práva dítěte být 

informován, lze ho považovat za implicitně vyjádřené, protože bez něj by smysluplná 

participace nebyla možná. Ostatně Výbor ve Všeobecném komentáři č. 12 zdůrazňuje, že 

rodiče, případně opatrovník a všechny osoby zodpovědné za vyslyšení dítěte ho musí 

informovat o všech skutečnostech, možnostech, případných rozhodnutích a jejich následcích i 

podmínkách za jakých bude dítě vyslýcháno.100 Obecné právo na přístup k informacím je 

následně zakotveno v čl. 17 Úmluvy. Čl. 12 Úmluvy zahrnuje práva k prvním třem stupňům, 

avšak na čtvrtý se již nevztahuje, z čehož vyplývá, že děti mají právo účastnit se procesu 

rozhodování, ale odpovědnost za výsledek zůstává dospělým. 101  

                                                 

98 Úmluva o právech dítěte 

99 JÍLEK, Dalibor a kol., Studie o právech dítěte: Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti 

práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice, 1.vydání, Brno – Boskovice, Česko-

britská o.p.s., 2011, s. 64 

100 CRC/C/GC/12, 2009, op. cit., odst. 25 

101 LANSDOWN, Gerison. The Evolving Capacities of the Child. UNICEF Innocenti Research Centre, 2005, s. 

4. [online]. Dostupné z: https://www.unicef-irc.org/publications/384/  
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Dle Jílka obsahuje čl. 12 Úmluvy tři podmínky, jež musí být naplněny pro jeho 

správnou aplikaci. První z nich je schopnost dítěte utvořit si vlastní názor. Výbor tuto 

podmínku pojímá v nejširším možném smyslu. Smluvní státy musí k dítěti přistupovat s tím 

předpokladem, že si je schopno názor utvořit. Není možné, aby byla výchozí pozice dítěte 

taková, že musí tuto schopnost prokazovat. Dalšími podmínkami jsou věk a zralost dítěte. 

Výbor upozorňuje, že čl. 12 Úmluvy nestanoví žádný věkový limit pro participační práva a 

vyzývá státy, aby se zdržely zavádění takového limitu zákony či v praxi. Ve svém 

Všeobecném komentáři č. 7 zdůrazňuje, že právo vyjádřit svůj názor mají děti již od útlého 

věku. I malé děti jsou totiž schopny vyjádřit své pocity, myšlenky a přání různými způsoby 

(hrou, výrazem tváře, řečí těla, kresbou, malbou) dlouho předtím, než jsou schopny učinit tak 

verbálně.102 Není ani nutné, aby dítě plně chápalo všechny aspekty dané situace, pokud si na 

ni dokáže vytvořit náležitý názor. Potíže s vyjadřováním mohou mít také děti s tělesným či 

duševním postižením, případně děti příslušející k menšinám, domorodému obyvatelstvu, 

migrující děti a všechny další, které nehovoří oficiálním jazykem daného státu, a proto bude 

třeba zajistit vhodné prostředky, aby mohly svůj názor sdělit.103  

Zralost dítěte spolu s věkem určuje, jaká váha bude jeho názoru přičítána, přičemž čím 

je dítě starší a vyspělejší, tím vážněji bude na jeho názor brán zřetel. Zralost dítěte je dána 

jeho rozvíjejícími se schopnostmi, což, jak stanoví čl. 5 Úmluvy, musí rodiče a ostatní osoby 

za dítě odpovědné zohlednit v rámci usměrňování výkonu jeho práv. Tím, jak dítě postupně 

získává více zkušeností, je schopno samo za sebe rozhodovat ve větší míře, a naopak 

rodičovské vedení ztrácí na intenzitě. Vzhledem k tomu, že Úmluva nestanovuje žádné 

věkové hranice, od kdy je dítě schopno vykonávat určitá práva samostatně, uznává, že děti 

pocházející z různých prostředí a různých kultur čelí odlišným životním zkušenostem a tím 

získávají své schopnosti v různém věku. Také to odráží skutečnost, že schopnost samostatně 

vykonávat svá práva závisí na povaze těchto práv.104 

Možnost vyjádřit své názory je právem dítěte, tudíž ono samo musí rozhodnout, jestli 

ho vykoná nebo ne. Má právo činit tak svobodně bez jakéhokoliv nátlaku nebo manipulace, 

proto státy musí zajistit takové prostředí, aby se dítě cítilo bezpečně a respektováno. Zejména 

                                                 

102 Výbor pro práva dítěte, Všeobecný komentář č.7, CRC/C/GC/7/Rev.1, 2006, odst. 14 

103 CRC/C/GC/12, 2009, op. cit., odst. 21 

104 LANSDOWN, Gerison. 2005, op. cit., s. 3-4 
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ohledně skutečností, které jsou pro dítě traumatizující nebo vyvolávají nepříjemné 

vzpomínky, je třeba vyvarovat se opakovaného dotazování. 

Práva participace zajišťují, že dítěti bude umožněno vyjádřit vlastní názor, který bude 

vyslyšen a zohledněn v rámci rozhodování o všech záležitostech, které se ho týkají. 

Vyslyšeno musí být zejména v každém soudním a správním řízení, a to buď přímo nebo 

prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu. Podmínky slyšení musí být přizpůsobeny 

potřebám dítěte, tak aby se necítilo zastrašené a informace mu musí být podávány citlivě 

personálem speciálně proškoleným.105 

Jak již bylo zmíněno, Úmluva stojí na čtyřech principech, jimiž jsou zákaz 

diskriminace (čl. 2 Úmluvy); právo na život, zachování života a rozvoj (čl. 6 Úmluvy); 

princip nejlepšího zájmu dítěte (čl. 3 Úmluvy), a právě respekt vůči názorům dítěte (čl. 12 

Úmluvy), tedy právo participace. Všechny tyto zásady jsou vnitřně provázané s tím, že 

participační práva nutně souvisí s dalšími právy, jako je např. právo na svobodu projevu (čl. 

13 Úmluvy) a právo na přístup k informacím (čl. 17 Úmluvy).  

Právo na to, aby bylo dítě vyslyšeno a jeho názoru přičítána náležitá důležitost je 

vlastně nezbytným předpokladem k naplnění zásady, že v rámci veškeré činnosti týkající se 

dítěte, musí být zohledněn jeho nejlepší zájem. Jedná se o jeden z kroků v rámci procesu 

zjišťování nejlepšího zájmu dítěte.  

Právo na ochranu před všemi formami diskriminace je základním právem všech 

lidskoprávních dokumentů, Úmluvy nevyjímaje. Smluvní státy se na základě čl. 3 Úmluvy 

zavazují respektovat a zabezpečit všechna práva stanovená Úmluvou, tzn. včetně práv 

participačních, a to bez jakékoliv diskriminace. 

Úmluva v čl. 6 uznává přirozené právo každého dítěte na život, na zachování života a 

jeho rozvoj. Výbor poukazuje na to, jak je důležité prosazovat práva vyplývající z čl. 12 

Úmluvy, jelikož participace dětí slouží jako prostředek pro plný rozvoj osobnosti dítěte a jeho 

schopností.106 

Právo dítěte na svobodu projevu a přístup k informacím je předpokladem pro úspěšný 

výkon práva na svobodné vyjádření názoru. Ustanovení Úmluvy zakotvující tato práva 

zajišťují pozici dítěte jako subjektu práv s oprávněním je vykonávat sám za sebe v souladu 

s jeho rozvíjejícími se schopnostmi. Právo na svobodu projevu (čl. 13 Úmluvy) a právo na 

                                                 

105 CRC/C/GC/12, 2009, op. cit., odst. 34 

106 CRC/C/GC/12, 2009, op. cit., odst. 75-79 
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vyjádření názoru (čl. 12 Úmluvy) bývají často zaměňována. I když jsou obě práva úzce spjata, 

mají odlišný obsah. Svoboda projevu se vztahuje k právu na vyhledávání a přijímání 

informací a myšlenek všeho druhu skrz rozličná média a s tím související právo své myšlenky 

vyjadřovat. Čl. 13 Úmluvy zaručuje právo vyjadřovat svůj názor ohledně jakýchkoliv 

skutečností bez ohledu na hranice. Oproti tomu čl. 12 Úmluvy zaručuje právo vyjadřovat se 

k otázkám, jež se týkají přímo konkrétní situace dítěte a právo účastnit se všech činností a 

rozhodování, které mají vliv na jeho život. Z toho plyne povinnost států přijímat zákonná 

opatření a mechanismy zaručující aktivní účast dítěte a respektování jeho názoru. Právo na 

svobodu projevu tento přístup od států nevyžaduje a (pouze) stanoví povinnost odstranit 

možné překážky bránící výkonu tohoto práva.  

Aby si děti byly schopny utvořit smysluplný názor, potřebují dostatek informací 

prezentovaných v takové formě, že jim správně porozumí. Čl. 17 Úmluvy zaručuje, že 

každému dítěti bude umožněn přístup k informacím a materiálům z různých zdrojů. Zejména 

je třeba poskytnout dostatečné informace o jejich právech, veškerých řízeních a právních 

předpisech, které se jich dotýkají, o službách, které jsou jim k dispozici a možnostech podání 

odvolání a stížností. Vzhledem k tomu, že hromadné sdělovací prostředky slouží nejen jako 

zprostředkovatel informací, ale také jako platforma pro vlastní realizaci a vyjádření myšlenek 

a názorů, je žádoucí, aby dětem byl poskytnut dostatečný prostor pro jejich zapojení 

v médiích. Mimoto Výbor v tomto směru doporučuje zavedení výuky o dětských právech do 

školních osnov.107  

Kromě výše zmíněných ustanovení i většina ostatních článků Úmluvy vyžaduje a 

podporuje účast dítěte na všech činnostech, které se ho týkají. Nelze opominout čl. 9 Úmluvy, 

který říká, že oddělení dítěte od rodičů proti jejich vůli je možné pouze na základě soudního 

rozhodnutí v zákonem stanovených případech, jehož odst. 2 zakotvuje právo všech dotčených 

stran, tedy i dítěte, zúčastnit se řízení a sdělit svá stanoviska. Z ostatních ustanovení Úmluvy 

zmiňme alespoň některé. V souvislosti s řízením o osvojení stanoví čl. 21 písm. a) Úmluvy, 

aby dotčené osoby daly k osvojení vědomý souhlas, pokud je vyžadován. Na základě čl. 37 

písm. d) Úmluvy má každé dítě zbavené osobní svobody právo odvolat se proti takovému 

rozhodnutí k soudu nebo jinému pravomocnému, nezávislému a nestrannému orgánu, tzn. má 

právo samostatně iniciovat řízení před příslušným orgánem.108  

                                                 

107 CRC/C/GC/12, 2009, op. cit., odst. 80-83 

108 UNICEF. Implementation Handbook […], 2007, op. cit., s. 150 



39 

 

Úmluva však není jediným mezinárodním dokumentem zakotvujícím právo dítěte na 

participaci. Jako další pramen lze uvést Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí přijatou dne 

25. ledna 1996 ve Štrasburku, která hned v preambuli uznává, že „děti by měly být náležitě 

informovány, aby se […] jejich právům a zájmům dostalo podpory, a že názory dětí by měly 

být patřičně brány v úvahu“.109 Tento dokument si klade za cíl doplnit Úmluvu o procesní 

ustanovení, jejichž účelem je zajištění a usnadnění účasti dětí na soudních řízeních, které se 

jich týkají a za tím účelem mají být přímo nebo prostřednictvím jiných osob nebo orgánů 

informovány (čl. 1 odst. 2 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí). Její čl. 3 následně upravuje 

procesní mechanismy zajišťující, že každé dítě, které má dle vnitrostátních předpisů 

dostatečnou schopnost chápat situaci, bude v soudním řízení, jež se ho týká konzultováno a 

dostane příslušné informace a prostor pro vyjádření vlastního názoru s tím, že bude 

informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a všech případných rozhodnutí.  

Oproti Úmluvě má však minimální dosah vzhledem k tomu, že ji doposud podepsalo 

pouze 28 států, z nichž 8 ji neratifikovalo.110 Jménem České republiky byla podepsána 26. 

dubna 2000, následně byla ratifikována a v platnost vstoupila dne 1. července 2001. Spojené 

království k Evropské úmluvě o výkonu práv dětí nepřistoupilo.  

Jako další příklad lze uvést Úmluvu o pravomoci orgánů, použitelném právu, 

uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, 

zejména čl. 23 odst. 2 písm. b), jež umožňuje, s výjimkou naléhavých případů, neuznat cizí 

opatření vydané v soudním nebo správním řízení, pokud dítě nedostalo příležitost být 

slyšeno.111 

Na komunitární úrovni upravuje stručně práva dítěte Listina základních práv Evropské 

unie, která v čl. 24 odst. 1 přiznává dětem „právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich 

blaho“ a právo na svobodné vyjadřování názorů, jež není omezeno na konkrétní případy. 

V záležitostech, které se ale týkají přímo dotčeného dítěte, zakládá Listina základních práv 

Evropské unie povinnost k názorům dítěte s ohledem na jeho věk a vyspělost přihlížet, což 

                                                 

109 Evropská úmluva o výkonu práv dětí vydaná ve Sbírce mezinárodních smluv jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 54/2001 Sb.m.s. 

110 [online] dostupné z:  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160/signatures?p_auth=WVFOC2eF 

111 Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí vyhlášená jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 141/2001 

Sb.m.s. 
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odpovídá pojetí participačních práv v Úmluvě.112 Jako další pramen Evropské unie upravující 

participační práva dítěte lze uvést Nařízení rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003, o 

příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel II.). Toto nařízení 

zakotvuje právo dítěte být vyslechnuto, avšak už nestanoví povinnost soudu přihlédnout 

k jeho názoru ani dítě informovat.113 

3.1 Participační práva dítěte v českém právním řádu 

Kromě mnoha mezinárodních smluv upravujících práva dítěte, jež jsou na základě čl. 

10 Ústavy součástí právního řádu České republiky a o nichž bylo pojednáno výše, jsou práva 

dítěte upravena i vnitrostátními předpisy. Na ústavní úrovni se jedná o Listinu základních 

práv a svobod (dále jen „Listina“)114, jež se vztahuje na každého člověka, případně na 

každého občana České republiky, a tedy i na každé dítě. Nicméně explicitní úpravu týkající se 

dítěte najdeme pouze v čl. 32 Listiny, který v odst. 1 zdůrazňuje, že rodičovství, rodina, děti a 

mladiství jsou pod ochranou zákona. Dále je v odst. 3 zakotveno rovné postavení dětí 

narozených v manželství a mimo ně, jež je zvláštním vyjádřením obecné zásady rovnosti 

stanovené v čl. 1 a 3 Listiny115. Listina respektuje právo na zachování rodinného života a v čl. 

32 odst. 4 zakotvuje ochranu rodinných vztahů před ingerencí státu, totiž, že právem rodičů je 

pečovat a vychovávat své děti. Tomu odpovídá právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči, 

přičemž práva rodičů mohou být omezena a děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich 

vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Ustanovení čl. 32 odst. 1 a 3 jsou však 

vzhledem k dikci čl. 41 odst. 1 Listiny vyňata z přímé použitelnosti a k jejich vykonatelnosti 

                                                 

112 Listina základních práv evropské unie  

113 RADVANOVÁ, Senta a kol. 2015, op. cit., s. 41 

114 Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 

115 Čl. 1 Listiny: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ a čl. 3 „Základní práva a svobody se zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. […]“ 
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je třeba prováděcích zákonů. Dle Šimáčkové se však ohledně odst. 3 zřejmě jedná o redakční 

chybu. 116  

Vedle již zmiňovaného OZ a ZOSPOD je ochrana práv dítěte zajišťována i procesními 

předpisy, zejména zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) a zákonem 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZZŘS“). 

OZ upravuje otázky postavení dítěte jak v části první Obecné části, která obsahuje 

ustanovení o právní osobnosti člověka, svéprávnosti, zletilosti atd., tak v části druhé věnované 

úpravě rodinného práva.  

Participační práva dítěte sestávají v současném pojetí ze dvou složek – z pasivní a 

aktivní. Pasivní složka představuje právo dítěte být informováno o všem, co má vliv na jeho 

život. Aktivní složkou je právo dítěte vyjádřit svůj názor a tím ovlivnit přijímané rozhodnutí. 

Jak již bylo uvedeno výše, Úmluva vyžaduje, aby byly obě tyto složky zahrnuty v rámci 

rozhodování o všech záležitostech, které se dítěte týkají. Oblastí, ve kterých je třeba zajistit 

participaci dítěte je nespočet (například školství, zdravotnictví atp.), přičemž v rámci 

občanského práva ji lze nejzřetelněji vymezit ve vztahu k rodičům v rámci rodičovské 

odpovědnosti a ve vztahu ke státu, respektive soudu.  

V rámci vztahu rodičů a dítěte OZ reflektuje úpravu obsaženou v Úmluvě, když 

rodičům stanoví povinnost vykonávat rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte (§ 

875 odst. 1 OZ), jež jsou předním hlediskem při jakékoliv činnosti (čl. 3 Úmluvy). Současně 

ustanovení § 875 odst. 2 OZ ukládá rodičům povinnost, aby poskytli dítěti nezbytné 

informace o záležitosti, která se ho týká, tak aby si na ni bylo schopno utvořit vlastní názor a 

tento rodičům sdělit, ještě předtím, než rodiče o této záležitosti přijmou rozhodnutí. Uvedenou 

povinnost rodiče nemají pouze v případě, kdy není dítě schopno informace náležitě přijmout, 

vytvořit si vlastní názor anebo jej sdělit. Zároveň rodiče musí názoru dítěte přisuzovat 

náležitou váhu a při rozhodování jej zohlednit. Toto ustanovení tudíž plně odpovídá pojetí 

dítěte jako aktivního subjektu ve vztahu rodič – dítě tak, jak je upraveno v čl. 12 Úmluvy. 

Účelem citovaného ustanovení OZ je omezení výkonu rodičovské odpovědnosti zájmem 

dítěte čili rodiče nesmějí vykonávat rodičovskou odpovědnost jen ve vlastním zájmu, ale 

musejí vždy dbát zájmu dítěte.  

                                                 

116 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. In: WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, 

Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 660-667 



42 

 

Obsahem rodičovské odpovědnosti jsou dle § 858 OZ, věta před středníkem, 

povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě. OZ příkladmo uvádí, že rodiče zejména 

pečují o zdraví dítěte, jeho tělesný, duševní, citový a rozumový vývoj, udržují s dítětem 

osobní styk, zajišťují jeho ochranu, výchovu a vzdělání, určují místo jeho bydliště, zastupují 

ho a spravují jeho jmění. Ve všech vyjmenovaných oblastech mají rodiče povinnost jednat 

v souladu se zájmy dítěte a zároveň zjistit jeho stanovisko a přihlédnout k němu. Neznamená 

to však, že musí rozhodnout vždy dle přání dítěte, jelikož to, co dítě chce, nemusí být v jeho 

nejlepším zájmu. Dítě musí být s podstatnými informacemi seznámeno dříve, než rodiče 

přijmou rozhodnutí, což mu umožní zapojit se do rozhodovacího procesu. Oproti úpravě v 

zákonu o rodině117, který byl OZ zrušen, posiluje platná úprava postavení dítěte v tom smyslu, 

že k názoru dítěte mají rodiče povinnost přihlédnout, a to ve všech záležitostech, které se ho 

týkají, nejen v těch podstatných. Zákon o rodině pouze vyžadoval, aby rodiče dítěti informace 

poskytli a dítě se mohlo svobodně vyjádřit ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných 

záležitostí jeho osoby a bylo vyslyšeno ve všech řízeních, ve kterých se o těchto záležitostech 

rozhoduje118.  

Jak již bylo řečeno, dítěti právo na poskytnutí informací a vyslyšení jeho názoru 

nenáleží pouze v případě, není-li schopno sdělované informace přijmout, utvořit si vlastní 

názor nebo tento sdělit, nicméně OZ nespecifikuje, kdy tyto okolnosti nastávají. Vhledem 

k tomu, že mezi rodiči a dítětem zpravidla existuje dlouhodobé soužití a citový vztah, lze 

předpokládat, že rodiče své dítě dobře znají a mají představu o jeho rozumových 

schopnostech. Je tedy ponecháno na rodičích, aby sami posoudili danou situaci a zhodnotili, 

zda jí dítě bude schopno porozumět do takové míry, aby jeho účast na rozhodování byla 

smysluplná. S postupným vývojem rozumových a citových schopností tak dítě přirozeně bude 

nabývat větší podíl na rozhodování. Zároveň by rodiče měli dítěti poskytnout potřebné 

informace v dostatečném předstihu, aby mělo dostatek času zvážit všechny možnosti. I poté, 

co dítě své stanovisko sdělí, zůstává konečné rozhodnutí na rodičích, kteří se přáním dítěte 

nemusí bezpodmínečně řídit. Avšak v případě, že se konečné rozhodnutí podstatným 

způsobem rozchází s dítětem preferovaným řešením, měli by mu rodiče vysvětlit, co je 

k takovému závěru vedlo. 

                                                 

117 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině 

118 Srov. § 31 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině 
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Najdou se samozřejmě i situace, kdy se určité rozhodnutí dítěte negativně dotkne, ale 

přihlédnutí k jeho názoru nebude ani možné ani žádoucí. Pokud se například rodiče nacházejí 

v rozchodové fázi, kdy do hry vstupuje mnoho faktorů ohledně jejich partnerského soužití, 

nebylo by ku prospěchu ani jedné strany, aby bylo dítě seznámeno se všemi relevantními 

skutečnostmi a vyjadřovalo se k nim. Nastíněnou situaci bude zřejmě možné podřadit pod 

uvedenou výjimku z povinnosti dítě informovat, vyslechnout je a dát jeho názoru náležitou 

váhu z důvodu jeho neschopnosti sdělení náležitě přijmout. K následnému rozhodnutí o 

uspořádání poměrů po rozchodu rodičů by však dítě již mělo mít možnost se vyjádřit.119  

Vyslechnutí a zohlednění názoru dítěte je povinností vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti, proto pokud se dítě i vzhledem k neplnění této povinnosti ze strany rodičů, 

dostane do situace, která ohrožuje jeho řádnou výchovu a příznivý vývoj, má dítě právo na 

nápravu. Na základě § 870 OZ může soud, vyžaduje-li to zájem dítěte, omezit rodičovskou 

odpovědnost nebo její výkon toho rodiče, který ji řádně nevykonává. Zároveň stanoví rozsah 

takového omezení. Jistě se jedná o podstatný zásah do rodičovských práv a mělo by k němu 

docházet v krajních případech, kdy ani druhý rodič není schopen zasáhnout a mírnější 

opatření by k nápravě nevedla.120  

Dle ustanovení § 7 odst. 2 ZOSPOD může každý upozornit orgán sociálně-právní 

ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) na porušení povinností či zneužití práv vyplývajících 

z rodičovské odpovědnosti. Stejně tak může dítě samo požádat OSPOD, případně další státní 

orgány a pověřené osoby vyjmenované v § 8 odst. 1 ZOSPOD o pomoc. OSPOD situaci 

posoudí a dle okolností zvolí vhodný postup spočívající v poradenské činnosti, uložení 

výchovných opatření nebo v závažných případech může přistoupit k odnětí dítěte z péče 

rodičů. 121  

I když tedy má dítě právo na vyslechnutí a řádné zohlednění svého názoru ve všech 

záležitostech, které se ho týkají, nejedná se o právo neomezené a bezvýhradní. Rodiče nemají 

povinnost přijmout rozhodnutí, které odpovídá veškerým jeho přáním a stanoviskům, proto 

taková situace nemusí vždy představovat porušení jeho participačních práv. Dítě má totiž 

povinnost dbát svých rodičů, kteří dle § 857 odst. 2 OZ mohou dítě usměrňovat výchovnými 

                                                 

119 ROGALEWICZOVÁ, Romana. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. 

Svazek IV. § 655-975, Praha: Leges, 2016, s. 1442-1443 

120 Dtto. 

121 Dtto.  
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opatřeními, jež odpovídají jeho rozvíjejícím se schopnostem, za účelem ochrany morálky, 

zdraví a práv dítěte nebo práv jiných osob, případně veřejného pořádku. Dokud se dítě 

nestane svéprávným, mohou tedy rodiče přijímat opatření, se kterými dítě plně nesouhlasí a 

dítě je povinno se jim podřídit.122  

Ve vztahu k soudu má dítě právo být informováno a právo vyjádřit své stanovisko 

k záležitostem, které se ho týkají. Tomu odpovídá povinnost soudu názor dítěte zjistit a brát 

na něj zřetel. Participační práva dítěte vůči soudu jsou v hmotněprávní rovině vyjádřená v § 

867 OZ, jež soudu ukládá povinnost poskytnout dítěti potřebné informace, aby si mohlo 

vytvořit vlastní názor a tento sdělit předtím, než soud rozhodne. Soud musí názoru dítěte 

věnovat patřičnou pozornost. Tomu odpovídá oprávnění dítěte tyto informace požadovat. 

Soud sám posoudí, zda je dítě schopno informace přijmout a vyjádřit svůj názor.  OZ přitom 

nově stanoví vyvratitelnou domněnku, že dítě starší dvanácti let tyto schopnosti má. Pokud 

tomu tak není, je soud povinen informovat a vyslechnout osobu, která je způsobilá zájmy 

dítěte chránit. Takovou osobou nesmí být ten, jehož vlastní zájmy jsou v rozporu se zájmy 

dítěte.  

Obdobnou formulaci obsahuje § 8 odst. 3 ZOSPOD, z něhož vyplývá oprávnění dítěte 

– účastníka soudního nebo správního řízení, obdržet od OSPODu informace o všech 

závažných věcech, které se ho týkají, pokud je vzhledem ke svému věku a rozumové 

vyspělosti schopno posoudit dosah a význam soudního nebo správního rozhodnutí, případně 

jiného rozhodnutí, které se ho týká. Opět se má za to, že dítě starší dvanácti let je schopné 

sdělení přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit. Uvedené ustanovení je pro dítě velmi 

významné, protože často jsou sice rodiče schopni se dohodnout na uspořádání poměrů po 

svém rozchodu, o rozdělení majetku, o výživném a také o tom, že některé z dětí bude žít 

s jedním rodičem a další s druhým rodičem, ale nezohlední přitom názory svých dětí, ačkoliv 

jim to OZ ukládá. To následně může vést k traumatizaci dítěte, protože je vychováváno 

rodičem, se kterým nechce žít, je nuceno se přestěhovat anebo změnit školu. Pokud tedy 

rodiče dítě neinformují o všech podstatných záležitostech a tím mu znemožní vyjádřit se 

k projednávané záležitosti, měl by informace poskytnout OSPOD.123 

                                                 

122 KOVÁŘOVÁ, Daniela. O čem smí dítě samo rozhodnout. Rodinné listy, 2014, č.11-12, s. 3  

123 NOVOTNÁ, Věra. In: NOVOTNÁ, Věra; BURDOVÁ, Eva; RIEDLOVÁ JURKOVÁ, Jana. Zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání, Olomouc: Nakladatelství Anag, 2016, s. 48, 49 



45 

 

V procesních předpisech jsou participační práva dítěte vyjádřená v § 100 odst. 3 OSŘ a 

§ 20 odst. 4 ZZŘS. Dle OSŘ soud v řízení postupuje tak, aby byl zjištěn názor dítěte, pokud je 

schopno jej formulovat. Soud tak má činit primárně výslechem, výjimečně pak 

prostřednictvím jeho zástupce, příslušného OSPODu nebo prostřednictvím ustanoveného 

znalce. Jakým způsobem bude zjišťování názoru dítěte uskutečněno je však ponecháno na 

úvaze soudu, který zohlední zejména osobnost dítěte a konkrétní okolnosti případu. Následně 

soud názor dítěte zváží a přihlédne k němu s ohledem na věk a rozumovou a mravní vyspělost 

dítěte. Soud může dítě vyslechnout i bez přítomnosti jeho rodičů, či jiných zástupců nebo 

osob odpovědných za jeho výchovu, pokud by jejich přítomnost mohla negativně ovlivnit 

výpověď dítěte. Ochrana zájmů dítěte je v tomto ohledu upřednostněna před procesními právy 

rodičů či jiných osob, i když s obsahem výpovědi dítěte se tyto osoby mohou seznámit 

prostřednictvím spisu, do kterého mají právo nahlížet, případně nejpozději prostřednictvím 

odůvodnění rozsudku.124  

S účinností od 1. ledna 2013 bylo ustanovení § 100 odst. 3 OSŘ doplněno o nový 

institut důvěrníka dítěte. Dítěti je tak umožněno zvolit si dle vlastního uvážení osobu, která 

bude přítomna jeho výslechu soudem. Výslech představuje pro dítě stresující úkon, proto je 

žádoucí, aby mu byla nablízku osoba, které důvěřuje a která mu poskytne psychickou 

podporu. Důvěrník by neměl během výslechu za dítě mluvit, ani za něj odpovídat na otázky, 

případně mu napovídat, jak odpovědět. Neměl by ho nijak ovlivňovat ani manipulovat, 

naopak jeho přítomnost má zaručit, že dítě snadněji vyjádří svůj skutečný názor. Pokud by to 

však bylo potřeba, může názor dítěte zprostředkovat soudu sám důvěrník. Účelem tohoto 

institutu je poskytnout dítěti pomoc sledující jeho nejlepší zájmy, nicméně se může stát, že 

důvěrník nepřiměřeným způsobem ovlivňuje výpověď dítěte a tím maří účel výslechu. 

V takovém případě může soud důvěrníka vyloučit.125  

Bohužel i po novelizaci § 100 OSŘ již z roku 2008126, která jasně preferuje výslech 

dítěte přímo soudem před zprostředkováním názoru dítěte jinou osobou, což má být v 

současnosti činěno jen ve výjimečných případech, soudy v praxi stále upřednostňují zprávy 

                                                 

124 BUREŠ, Jaroslav. In: DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. 

Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 650 

125 KŘÍSTEK, Adam. In: MACELA, Miloslav; HOVORKA, Daniel; KŘÍSTEK, Adam; TRUBAČOVÁ, Klára; 

ZÁRASOVÁ, Zuzana. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 92 

126 § 100 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 295/2008 Sb. 
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OSPODu.127 Tento postup je obecnými soudy a často i Ústavním soudem shledáván v souladu 

s čl. 12 Úmluvy, ačkoli Ústavní soud v několika svých rozhodnutích potvrdil přednost 

výslechu soudem.128 Ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2482/13 uvedl, že při posuzování, kdo má 

zjišťování názoru dítěte provádět, je důležitá rozumová a emocionální vyspělost dítěte, 

přičemž věkovou hranici dvanácti let, od které OZ presumuje schopnost dítěte formulovat 

vlastní názor, považuje za nejzazší. Nevylučuje proto možnost, že i mladší dítě bude natolik 

vyspělé, aby bylo schopno svůj názor před soudem vyjádřit, s tím, že u dítěte staršího deseti 

let toto považuje za nezbytné, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. Nicméně dle jeho 

názoru „u dětí mladšího věku zpravidla postačí zjistit jejich názor prostřednictvím orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, znaleckého posudku či prostřednictvím opatrovníka […]“.129 

Ústavní soud tak na jednu stranu vyzývá obecné soudy, aby zjišťovaly názor dítěte 

přímo, protože se tím „eliminuje […] riziko dezinterpretace názoru nezletilého dítěte třetí 

osobou; […a] jsou tak dány větší garance objektivního posouzení názoru nezletilého 

dítěte“130, na druhou stranu však přikládá značnou váhu věku dítěte a u mladších dětí se 

spokojí se zprostředkováním jejich názoru OSPODem. Judikatura však ukazuje, že 

nevyslechnutí dítěte přímo soudem může vést k prosazení řešení navrhovaného OSPODem, 

které neodpovídá zájmům dítěte. Pracovníci OSPODu do svých zpráv nevyhnutelně promítají 

vlastní subjektivní názory na to, jaké životní podmínky jsou pro dítě vhodné a až příliš často 

přistupují k intervenci do rodinných vztahů a odnímání dětí rodičům, například z důvodu 

špatných bytových podmínek nebo nepříznivé ekonomické situace rodiny, místo aby rodině 

poskytli intenzivní pomoc. Rodinné vztahy jsou tak často zbytečně a nevratně narušeny.131  

Domnívám se, že by soudy měly k výslechu přistupovat otevřeněji a zvažovat ho 

opravdu jako základní variantu namísto, aby se spokojily se zprostředkováním názoru dítěte 

                                                 

127 HOFMANNOVÁ, Helena. Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích procesech v sociálně-právní 

ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu [online]. s. 13–17, dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/?startPagingPosition=12 

128 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08 

129 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014 sp. zn. I. ÚS 2482/13 

130 Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010 sp. zn. I. ÚS 2661/10 

131 HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého 

dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura 

Ústavního soudu), s. 9–11, [online], dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/?startPagingPosition=12 
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OSPODem. S tím však souvisí nutnost vytvořit pro slyšení dítěte před soudem podmínky 

přátelské dětem, jak to vyplývá i z Pokynů Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné 

k dětem.132 Soudní jednání by mělo být vedeno s ohledem na zvýšenou zranitelnost dítěte, 

v jazyce odpovídajícím jeho rozumové vyspělosti, mělo by být seznámeno s funkcí všech 

zúčastněných osob a poskytnuta mu veškerá pomoc. V tomto ohledu vnímám zakotvení 

nového institutu důvěrníka jako krok správným směrem, jelikož právě osoba, ke které má dítě 

důvěru, může být dítěti u slyšení soudem značnou oporou.  

OSŘ je obecným procesním předpisem, jehož ustanovení § 100 odst. 3 je aplikovatelné 

na veškerá soudní řízení, ať už sporná, nesporná či vykonávací. Úprava obsažená v § 20 odst. 

4 ZZŘS pak doplňuje ochranu procesních práv dítěte zakotvením povinnosti soudu 

informovat dítě, které je schopné pochopit situaci, o soudním řízení a o důsledcích soudního 

rozhodnutí. Stejně tak má soud dítě seznámit s důsledky, které mohou nastat, pokud vyhoví 

jeho názoru. 

Prostřednictvím těchto ustanovení je uveden v život právní princip prostupující celým 

právním řádem a totiž, že i ne plně svéprávný člověk má mít možnost ovlivňovat výkon svých 

práv a povinností. Smyslem ustanovení § 20 odst. 4 ZZŘS je, aby dítě i přes jeho omezenou 

procesní způsobilost mohlo samostatně uskutečňovat procesní návrhy bez ohledu na to, že za 

něj jedná i jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.133 Dle ustanovení § 20 odst. 1 OSŘ má 

totiž účastník řízení procesní způsobilost v tom rozsahu v jakém je svéprávný. Podmínky 

nabývání svéprávnosti upravuje OZ v § 30. Ustanovení § 31 OZ následně stanoví, že i 

nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním odpovídajícím 

rozumové a volní vyspělosti nezletilým jeho věku. Z uvedeného vyplývá, že i dítě, tak jak je 

chápáno pro účely této práce (osoba mladší osmnácti let, která žádným způsobem nenabyla 

plné svéprávnosti), je způsobilé právně jednat v záležitostech, které odpovídají jeho 

vyspělosti. Hovoříme proto o částečné svéprávnosti.  

Teoreticky tak může dítě v řízení před soudem samostatně jednat v rozsahu 

přiměřeném jeho rozumové a volní vyspělosti. V praxi k tomu ale dochází jen málokdy, i 

proto, že procesní úkony jsou ze své povahy odlišné od úkonů hmotněprávních a absence 

zástupce by mohla dítěti být na škodu. Z toho důvodu se ve většině případů užije ustanovení § 

                                                 

132 Výbor ministrů Rady Evropy, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-

friendly justice [online]. 2010, s. 29–30, dostupné z: http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 

133 HOFMANNOVÁ, Helena, Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí…[online]. s. 93 
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23 OSŘ, které opravňuje předsedu senátu rozhodnout, že dítě musí být zastoupeno svým 

zákonným zástupcem nebo opatrovníkem i v těch věcech, ve kterých by jinak mohlo jednat 

samostatně.134  

Dítě, které nemá ve smyslu § 20 odst. 1 OSŘ procesní způsobilost vůbec nebo nemá 

procesní způsobilost ve věci, o které se v řízení jedná, případně procesní způsobilost sice má, 

ale předseda soudu rozhodl dle § 23 OSŘ, musí být na základě zákona zastoupeno. Pokud dítě 

zastoupeno není, i když nemůže před soudem samostatně jednat a je-li tu nebezpečí 

z prodlení, ustanoví mu soud opatrovníka (§ 29–31 OSŘ). Mimo tyto případy se samozřejmě 

dítě může nechat zastupovat na základě plné moci (§ 24–28a OSŘ).  

Zákonným zástupcem dítěte jsou především oba jeho rodiče, kteří vykonávají 

rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě. Není ale vyloučeno, aby dítě zastupoval pouze 

jeden rodič, a to buď na základě vzájemné dohody, nežije-li jeden z rodičů či není znám, 

hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo byla-li rodičovská odpovědnost jednoho z rodičů omezena 

nebo byl omezen či pozastaven její výkon (§ 878 odst. 1 OZ). Pokud se rodiče nedohodnou, 

kdo z nich bude dítě zastupovat, rozhodne o tom soud na návrh jednoho z rodičů (§ 893 OZ) 

v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé dle § 466 písm. l) ZZŘS.  

Nežije-li ani jeden z rodičů, nebo ani jeden z rodičů nemá a nevykonává vůči dítěti 

rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti poručníka, který je vybaven 

zásadně všemi právy a povinnostmi jako rodič (kromě vyživovací povinnosti) (§ 928 OZ), a 

tudíž bude i zastupovat dítě v soudním řízení.   

Rodič ani poručník však nemůže dítě zastupovat, byť i jen hrozí střet zájmů mezi ním 

a dítětem nebo mezi zájmy dětí týchž rodičů, respektive zájmy dětí zastupovanými týmž 

poručníkem (§ 892 odst. 3 OZ). V takovém případě soud dítěti jmenuje tzv. kolizního 

opatrovníka postupem dle § 943 OZ. Na rozdíl od obecné úpravy zastoupení, kdy kolizní 

opatrovník musí být jmenován jen, je-li střet zájmů přítomen, dítě požívá vyšší ochrany, a 

proto postačí pouze hrozba střetu zájmů. Dle Nejvyššího soudu ustanovení OZ „rozšiřuje 

ochranu nezletilých i na případy, kdy střet zájmů pouze hrozí, přitom však nemusí vůbec 

nastat. Z hlediska závěru o rozporu zájmů tedy stačí jen pravděpodobnost kolize zájmů, která 

je dána vždy, uplatňuje-li rodič a nezletilé dítě v občanském soudním řízení nároky, jejichž 

                                                 

134 ŠÍNOVÁ, Renáta. Procesní způsobilost nezletilých účastníků řízení (s přihlédnutím k právní úpravě 

svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku). Právní rozhledy 17/2011, s. 616 
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základ […] jsou vzájemně podmíněny.“135 V praxi tedy o střet zájmů půjde ve většině 

případů, kdy jsou rodič i dítě účastníky stejného civilního řízení a takovou situaci je nutné 

řešit tak, že soud jmenuje dítěti kolizního opatrovníka v rámci řízení ve věcech péče soudu o 

nezletilé, konkrétně v řízení o opatrovnictví dle § 466 písm. g) ZZŘS. Uvedené řízení je 

možné zahájit i bez návrhu a soud v rozsudku určí konkrétní osobu, důvod, rozsah, časové 

omezení a další podmínky zástupčího oprávnění opatrovníka (§ 943 OZ).  

Zákon o rodině stanovil, že opatrovníkem má být zpravidla jmenován orgán sociálně-

právní ochrany dětí. OZ osobu opatrovníka již nekonkretizuje, avšak vzhledem k aplikaci 

ustanovení o poručenství (§ 944 OZ) lze vyvodit určitá kritéria. Osoba opatrovníka, jakožto 

předně osoba fyzická, musí se svým jmenováním do funkce souhlasit, musí být plně 

svéprávná (výjimečně lze opatrovníkem jmenovat OSPOD, který nemá právo odmítnout, 

pouze se může proti rozhodnutí odvolat) a v neposlední řadě se nesmí jednat o osobu, jejíž 

zájmy jsou v rozporu se zájmy dítěte. Opatrovníkem by tedy měla být fyzická osoba, která 

svými osobními kvalitami, způsobem života a svými znalostmi, zaručí řádnou ochranu práv 

zastupovaného dítěte.136  

Od opatrovníka jmenovaného dle § 943 OZ je třeba odlišovat procesního opatrovníka 

jmenovaného pro řízení ve věcech péče soudu o nezletilé dle § 469 ZZŘS. Procesního 

opatrovníka soud jmenuje obligatorně na základě zákona a je nerozhodné, zda dítě již 

opatrovníka (hmotněprávního) má, protože ten nemůže dítě zastupovat v řízení ve věcech 

péče soudu o nezletilé. Procesním opatrovníkem je zpravidla jmenován OSPOD, jímž jsou 

v první řadě obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v jehož obvodu má dítě trvalý pobyt, 

popřípadě další orgány vyjmenované v § 4 ZOSPOD.137  

V případě, že byl opatrovníkem jmenován OSPOD, který zároveň podal podnět nebo 

návrh na zahájení řízení, soud na návrh jmenuje opatrovníka jiného. V opačném případě by 

mohlo docházet ke střetu mezi zájmy OSPOD a zájmy dítěte. Jiným opatrovníkem může být 

jak fyzická osoba, tak i ku příkladu veřejně prospěšná právnická osoba, advokát nebo i jiný 

OSPOD.  

                                                 

135 Rozsudek NS ze dne 9.10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 890/2003 

136 BRUNCKO, Stanislav. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol., Občanský zákoník – velký komentář. Svazek 

IV. § 655-975, Praha: Leges, 2016, s. 1834–1835  

137 HROMADA, Miroslav. In: SVOBODA, Karel; TLÁŠKOVÁ, Šárka; VLÁČIL, David; LEVÝ, Jiří; 

HROMADA, Miroslav a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2015, s. 941 
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Právní úprava jmenování kolizního opatrovníka dle OZ i ZZŘS reaguje na závěry 

přijímané v odborné literatuře, judikatuře i šetření veřejného ochránce práv, které 

upozorňovaly na problémy spojené se zastupováním dítěte OSPODem jako kolizním 

opatrovníkem v řízeních, v nichž byl OSPOD zároveň navrhovatelem. Úkolem kolizního 

opatrovníka je zastupovat dítě v soudním řízení od samého počátku až do jeho pravomocného 

skončení, hájit v něm zájmy dítěte a chránit jeho práva. Postavení OSPODu jako navrhovatele 

a současně kolizního opatrovníka je proto jen těžce slučitelné. V takové situaci je 

pravděpodobné, že OSPOD bude směřovat veškeré své jednání k prosazení vlastního návrhu, 

což nemusí být vždy v nejlepším zájmu dítěte.138  

Zásadním rozsudkem v této věci je rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále 

jen „ESLP“) z roku 2007 ve věci Havelka a další proti ČR139, v němž se ESLP vyjádřil, že 

pokud se OSPOD nachází v procesním postavení navrhovatele, nemůže být současně 

opatrovníkem. S tímto názorem se ztotožnil i Ústavní soud v jeho pozdějších rozhodnutích.140  

Dalším problémem spojeným se zastupováním dítěte OSPODem jsou jeho 

nedostatečné odborné znalosti. Mnohé případy, zejména takové, kdy se nejedná o řízení ve 

věcech péče soudu o nezletilé (např. majetkové spory) jsou z právního hlediska komplikované 

a OSPOD není schopen poskytnout řádnou právní pomoc. O to negativnější dopad může jeho 

neodbornost mít v situaci, kdy soud komunikuje pouze s ním, jako s opatrovníkem a dítěti ani 

nedá možnost se k věci vyjádřit. Ústavní soud v této věci konstatoval, že „pokud soud 

ustanovuje dítěti jako straně sporného občanskoprávního řízení opatrovníka, měl by zpravidla 

s ohledem na nejlepší zájem dítěte ustanovit advokáta. Zároveň ustanovení opatrovníka 

nezbavuje soud povinnosti dítě do řízení zapojit, pokud to není v rozporu s jeho nejlepším 

zájmem. Soud mu musí umožnit účastnit se jednání a k věci se vyjádřit. Případné omezení 

těchto práv dítěte musí být vždy řádně odůvodněno právě s ohledem na nejlepší zájem 

dítěte.“141 Činnost orgánů veřejné moci, a tudíž i jmenování opatrovníka dítěte v soudním 

řízení, musí směřovat k naplňování blaha dítěte. Vzhledem k tomu, že samo dítě ani jeho 

zákonní zástupci nemají na jmenování osoby kolizního opatrovníka žádný vliv, musí soud o 

                                                 

138 HOFMANNOVÁ, Helena, Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí…[online], s. 4 

139 Rozsudek ESLP ze dne 21. 6. 2007, Havelka a další v. Česká republika (stížnost č. 23499/06) 

140 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2010, sp.zn. II. ÚS 485/10; nález Ústavního soudu ze dne 20. 

7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2244/09 nebo nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 2546/10 

141 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I.ÚS 3304/13 
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to více dbát na její správný výběr a zajistit účast zastoupeného dítěte na řízení, tak aby mohlo 

korigovat vyjádření opatrovníka a vykonávat veškerá svá práva.142   

Ačkoli současná právní úprava ohledně jmenování kolizního opatrovníka obsažená 

v OZ i v ZZŘS reflektuje výše popsané výhrady, postavení kolizního opatrovníka, který je 

osobou odlišnou od OSPOD je výrazně oslabeno ustanovením § 55 odst. 5 ZOSPOD, které 

taxativně vymezuje osoby oprávněné nahlížet do spisové dokumentace o dítěti vedené 

OSPODem. Osoba kolizního opatrovníka odlišná od OSPODu však v uvedeném výčtu chybí, 

což ji staví do nerovného postavení vůči OSPODu v pozici navrhovatele, který tak disponuje 

obsáhlejšími informacemi. Takovému koliznímu opatrovníku je znemožněno řádně hájit 

zájmy a práva zastupovaného dítěte. Jednou z možností překlenutí znevýhodnění kolizního 

opatrovníka odlišného od OSPODu je jeho zahrnutí mezi osoby oprávněné nahlížet do 

spisové dokumentace dítěte pomocí teleologického výkladu.143 Jak konstatoval Ústavní soud 

v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96: „soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného 

ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných 

důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež 

mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku.“ Účelem § 943 

OZ a § 469 odst. 2 ZZŘS je bezpochyby posílení ochrany práv dítěte a dokonalejší hájení 

jeho zájmů v řízení před soudem, proto by i navzdory znění § 55 odst. 5 ZOSPOD mělo být 

koliznímu opatrovníkovi umožněno nahlížet do spisové dokumentace, ať už se jedná o 

jakoukoliv osobu.144 Patrně nejvhodnějším řešením by však byla adekvátní změna dotčeného 

ustanovení tak, aby byl kolizní opatrovník, ať už se jedná o kohokoli, výslovně uveden ve 

výčtu osob oprávněných nahlížet do spisové dokumentace o dítěti vedeném OSPODem. 

Jakkoliv česká právní úprava participačních práv dítěte ve vztahu k soudu, dle mého 

mínění, dostatečně odráží mezinárodní standardy dětských práv a poskytuje prostor pro 

širokou účast dětí na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, je z judikatury zřejmé, 

že v mnohých případech je dítě stále bráno spíše jako objekt než aktivní subjekt. Soudy by se 

měly snažit přibližovat vlastní interpretaci práv zaručujících účast dítěte (právo na informace, 

právo se vyjádřit, právo na odpovídající právní zastoupení atd.) tomu, jak jsou chápána 

                                                 

142 HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí…[online], op. cit., s. 11–13  

143 HILŠEROVÁ, Eva. Může advokát, jako soudem ustanovený kolizní opatrovník nezletilého, nahlížet do 

spisové dokumentace o dítěti, vedené OSPOD?. Bulletin advokacie č. 6, 2014, s. 31 

144 Dtto. 
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Výborem, tedy v co možná nejširším rozsahu, kdy je hlavním korektivem nejlepší zájem 

dítěte. Výchozím bodem by mělo být poskytnutí dostatečných informací ze strany rodičů, 

opatrovníka, OSPODu či soudu, tak, aby dítě samo mohlo rozhodnout, zda si přeje před 

soudem vyjádřit své stanovisko, či nikoliv. Právo být osobně slyšen před soudem by mělo být 

odepřeno pouze ve výjimečných případech, kdy by to bylo v rozporu s nejlepším zájmem 

dítěte. Takové rozhodnutí však musí být vždy pečlivě odůvodněno.  

3.2 Participační práva dítěte v Anglii 

Spojené království stejně jako Česká republika přistoupilo k mnoha mezinárodním 

smlouvám na ochranu lidských práv, včetně Úmluvy a Evropské úmluvy, které jsou 

v souvislosti s právy dítěte ve Spojeném království skloňovány nejčastěji. Jak jsem již 

zmiňovala výše, Úmluva sice není na území Anglie bezprostředně závazná, ale má na 

vnitrostátní právní úpravu postavení dítěte značný vliv, což se zejména odráží v soudních 

rozhodnutích, v nichž je na ni nezřídka odkazováno. Soudní rozhodnutí jsou v anglickém 

právu tradičně stěžejním pramenem práva, avšak rodinné právo je v současnosti upraveno i 

mnoha zákony, především ChA 1989, HRA, případně Adoption and Children Act 2002. 

Postavení dítěte jako subjektu, který má právo účastnit se rozhodování o vlastním 

životě není dosud v Anglii přijímáno s velkou ochotou. Když pomineme, že se v odborné 

literatuře stále objevují úvahy nad tím, zda má mít dítě vůbec nějaká práva, zjistíme, že se 

v Anglii obecně hovoří spíše o právu dítěte na sebeurčení než o participačních právech.145  

Právní postavení dítěte lze však stejně jako v České republice vymezit ve vztahu 

k rodičům v rámci jejich rodičovské odpovědnosti a ve vztahu k soudu. Dle § 2 odst. 7 ChA 

1989 je rodič oprávněn vykonávat rodičovskou odpovědnost nezávisle na druhém rodiči, 

pokud zvláštní zákon nestanoví něco jiného. Ohledně účasti dětí na rozhodování o rodinných 

záležitostech, které se jich týkají, je anglické právo poněkud zdrženlivější. V žádném zákoně 

nenajdeme ustanovení, které by rodičům ukládalo povinnost informovat dítě o přijímaných 

rozhodnutích, konzultovat je s ním a zohlednit jeho názor tak, jak to vyžaduje čl. 12 Úmluvy. 

Neznamená to však, že děti v Anglii nejsou oprávněny v určitém rozsahu rozhodovat samy za 

sebe či ve spolupráci s rodiči dříve, než dosáhnou zletilosti.  

                                                 

145 Srov. FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 3 a násl.; HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., s. 449 a násl. 
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Přelomovým okamžikem v tomto směru bylo přijetí rozhodnutí ve věci Gillick v. West 

Norfolk and Wisbech Area Health Authority146 (dále jen „Gillick“) z roku 1985, které nově 

vymezilo rozsah výkonu rodičovských práv. Lord Scarman se vyjádřil, že výkon 

rodičovských práv musí ustoupit právu dítěte samostatně přijmout rozhodnutí, pokud dosáhne 

takové rozumové vyspělosti, že je schopno vytvořit si na danou záležitost vlastní názor. Lord 

Fraser obdobně uvedl, že by bylo v rozporu s obecně přijímanou praxí, kdyby dítě mělo 

fakticky zůstat pod plnou kontrolou svých rodičů až do doby nabytí zletilosti. V praxi již totiž 

většina rodičů postupně dává svým dětem větší prostor pro vlastní realizaci v souladu s jejich 

vývojem a podporuje je v nabývání nezávislosti. Vyslovené stanovisko bylo převratné hlavně 

z toho důvodu, že založilo právo dítěte činit za sebe všechna podstatná rozhodnutí, pokud je 

dostatečně vyspělé. V tomto směru jde rozhodnutí ve věci Gillick ještě dále než ustanovení čl. 

12 Úmluvy, které pouze vyžaduje, aby bylo dítěti umožněno účastnit se rozhodovacího 

procesu, nikoli aby mohlo zcela autonomně právně jednat. Rozhodnutí ve věci Gillick tak sice 

vyslalo rodičům jasný signál, že výkon jejich rodičovských práv není neomezený a musí 

svým dětem umožnit samostatně rozhodovat o určitých záležitostech, avšak neposkytlo jim již 

žádné vodítko k tomu, jak stanovit, že dítě dosáhlo potřebné rozumové a volní vyspělosti. 

V konkrétním sporu mezi rodičem a dítětem tak bude záležet až na rozhodnutí soudu, které 

stanoví, zda je dítě k určitému jednání způsobilé, či nikoliv.147 

 Jakkoliv se rozhodnutí ve věci Gillick i přes veškeré své nedostatky zdá být krokem 

správným směrem, pozdější soudní rozhodnutí jej ne vždy následovala. Nejkontroverznějšími 

jsou rozhodnutí Re R (A Minor) (Wardship: Consent to Treatment)148 a Re W (A Minor) 

(Medical Treatment: Court’s Jurisdiction).149 Oba případy se týkaly dítěte (ve věku 15, 

respektive 16 let), které odmítalo zdravotní zákrok nutný k záchraně jeho života, přičemž 

soud rozhodl, že je v jeho pravomoci zvrátit rozhodnutí dítěte a na návrh rodiče (případně 

zdravotnického zařízení) zdravotní zákrok povolit. Na jednu stranu oba precedenty potvrdily, 

že rodič nemůže zrušit udělený souhlas dítěte k určitému zákroku, pokud má dítě dostatečnou 

rozumovou vyspělost, na druhou stranu však stanovily, že rodič může udělit souhlas i přes 

odpor dítěte, pokud je to v jeho nejlepším zájmu. Zároveň však Lord Donaldson ve věci Re W 

                                                 

146 Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1986] AC 112 

147 FORTIN, Jane. Children’s Rights and the Developing Law, 3rd Edition, Cambridge: University Press, 2009, 

s. 91–94  

148 Re R (A Minor) (Wardship: Consent to Treatment) [1992] Fam 11 

149 Re W (A Minor) (Medical Treatment: Court’s Jurisdiction) [1993] Fam 64 



54 

 

zdůraznil, že přáním dospívajícího dítěte musí být přikládána náležitá váha a situace, kdy 

soud zvrátí rozhodnutí dítěte staršího šestnácti let, nastane jen zřídka. Faktem však zůstává, že 

těmito rozhodnutími byla navrácena moc do rukou rodičů, jejichž jednání je limitováno pouze 

zásadou nejlepšího zájmu dítěte, jejíž chápání je však v rukou rodičů poměrně subjektivní.150  

Z uvedených soudních rozhodnutí je zřejmé, že vztah mezi rodiči a dětmi není zdaleka 

definován a anglické právo neposkytuje dostatečný rámec pro řešení sporů mezi nimi. 

Určitým řešením by bylo zakotvení práva dítěte na zohlednění jeho názoru při veškeré 

rozhodovací činnosti v zákonné formě a vymezení jasnějších pravidel pro určení, zda dítě 

dosáhlo potřebné rozumové úrovně. 

Ve vztahu k soudu jsou participační práva dítěte definována jasněji, což lze odůvodnit 

potřebou chránit rodinný život nadměrnou ingerencí státu. Soudní řízení ve věcech rodinně-

právních je ve Spojeném království rozděleno na dvě větve – na řízení soukromoprávní (tzv. 

private law proceedings) a na řízení veřejnoprávní (tzv. public law proceedings). První 

z uvedených jsou typicky řízení, ve kterých proti sobě vystupují jako účastníci řízení rodiče. 

Ku příkladu se jedná o řízení ve věcech úpravy styku rodiče s dítětem po rozvodu rodičů nebo 

ve věcech o udělení souhlasu se zdravotním zákrokem. Řízení s veřejnoprávním prvkem 

zahrnují taková, kde vedle rodičů vystupuje jako účastník řízení i dítě a orgán místní správy 

(tzv. local authority). Jedná se zejména o řízení o odejmutí dítěte z péče rodičů nebo o 

osvojení.  

Významnou roli v řízení ve věcech rodinně-právních hraje Služba na podporu a pomoc 

dětským a rodinným soudům (dále jen „CAFCASS“)151 zřízená zákonem Criminal Justice and 

Court Services Act z roku 2001. Její úlohou je ochrana a prosazování nejlepšího zájmu dítěte, 

poskytování pomoci soudům, zajišťování zastoupení dítěte před soudem a v neposlední řadě 

poskytování informací, podpory a pomoci rodinám a dětem.152  

Po dlouhou dobu bylo řízení o osvojení jediným, v jehož rámci měly soudy povinnost 

přihlédnout k přáním dítěte v závislosti na jeho věku a rozumových schopnostech.  

V soukromoprávních řízeních taková povinnost neexistovala až do přijetí zákona ChA 1989, 

který v rámci tzv. welfare checklist v § 1 odst. 3 písm. a) ukládá soudu, aby při přijímání 

rozhodnutí zohlednil zjistitelná přání a pocity dítěte. Tuto povinnost má soud nicméně jen 

                                                 

150 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 98–100  

151 Children and Family Court Advisory and Support Service 

152 https://www.cafcass.gov.uk/about-cafcass.aspx  
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tehdy, rozhoduje-li ve sporném řízení o přijetí, změně nebo zrušení rozhodnutí dle § 8 ChA 

1989.153 Rozhoduje-li soud v nesporném řízení, tedy v situaci, kdy se rodiče na úpravě 

poměrů mezi nimi a dítětem dohodli, soud nemá povinnost brát zřetel na stanoviska dítěte. 

Tato úprava je motivována ochranou autonomie rodiny a zřejmě předpokládá, že pokud jsou 

rodiče schopni se dohodnout, jsou také schopni určit, co je v nejlepším zájmu dítěte. 

V takovém případě nemusí být názor dítěte před soudem nijak zjišťován. Soud obvykle dítěti 

nejmenuje opatrovníka, ani nepřipouští přítomnost dítěte na soudním jednání. Je plně na 

soudci, zda si dle § 7 ChA 1989 vyžádá tzv. zprávu o blahu dítěte154, kterou vypracovává 

úředník CAFCASSu nebo se spokojí se stanovisky rodičů, u nichž však není jasné, zda dítě 

vůbec informovali a poskytli mu prostor pro vyjádření vlastního názoru k možnému výsledku 

řízení.155  

Právní úpravu v tomto směru považuji za nedostačující, protože umožňuje, aby byl 

názor dítěte zcela opomenut, což je v rozporu s čl. 12 Úmluvy. Rodiče nemají povinnost dítě 

informovat o projednávaných záležitostech, ani o možných výsledcích řízení a jejich dopadu 

na život dítěte nebo zjišťovat jeho stanovisko. Pokud si tedy soud nevyžádá zprávu o blahu 

dítěte, lze přijmout rozhodnutí, se kterým dítě ve skutečnosti nesouhlasí, přičemž ani nemělo 

možnost se k dané záležitosti vyjádřit, natož aby byl jeho názor jakýmkoliv způsobem 

zohledněn. Na druhou stranu lze připustit, že pokud se rodiče ohledně projednávané věci 

shodli, ve většině případů tak pravděpodobně učinili i s ohledem na zájmy dítěte a 

vypracování zprávy o blahu dítěte nebo slyšení dítěte před soudem by představovalo finanční 

i časovou zátěž. Otázkou je, zda je takový předpoklad k zajištění blaha dítěte dostačující. 

Z mého pohledu by bylo žádoucí, aby i v anglickém právu byla zakotvena povinnost soudu 

zjistit s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dítěte jeho názor v jakémkoli řízení, a to 

předně formou výslechu, případně prostřednictvím zástupce. Zástupcem by tak mohl být i 

rodič jako zákonný zástupce dítěte, pokud by to soud považoval za dostačující, což by pro 

soud nepředstavovalo takovou zátěž, jako kdyby dítě bylo slyšeno přímo soudem nebo mu 

soud měl pro řízení jmenovat opatrovníka. Tento postup by však neřešil to, že by rodiče 

zprostředkovali názor dítěte ve formě, která by odpovídala jejich vlastnímu zájmu.  

                                                 

153 Jedná se o „child arrangements order“, „a prohibited steps order” a “a specific issue order”, tedy rozhodnutí o 

styku s dítětem, rozhodnutí o zákazu určitého jednání vůči dítěti a rozhodnutí o zvláštních záležitostech. 

154 Tzv. welfare report 

155 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 249 
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V posledních letech sice ze soudních rozhodnutí156 vyplývá větší ochota vyslechnout 

dítě soudem, avšak v praxi se děti soudních jednání osobně účastní pouze zřídka, ve většině 

případů nemají vlastního zástupce a jejich názor není zjišťován ani prostřednictvím zpráv 

CAFCASSu. Uvedená situace je často ospravedlňována s poukazem na nedostatek finančních 

prostředků a pracovníků CAFCASSu, kteří zprávy vypracovávají. Zároveň je kritizována i 

kvalita těchto zpráv, protože sociální pracovníci mnohdy nejsou schopni pokládat  ty správné 

otázky, důkladně posoudit rozumové a citové schopnosti dítěte a promítají do nich vlastní 

subjektivní pohled.157 V neposední řadě je k vypracování důkladné zprávy potřeba dostatek 

času, což může vést k průtahům v soudním řízení.158 Domnívám se, že tyto argumenty 

nemohou být dostatečným důvodem pro ignorování práva dítěte na účast v soudním řízení a 

zjištění jeho názoru alespoň zprostředkovaně. Hlavním úkolem CAFCASSu je zajišťovat 

blaho dítěte, což zahrnuje i zohledňování jeho názoru ve všech záležitostech, které se ho 

týkají.  

Jak již bylo řečeno, ve sporných řízeních soukromoprávní povahy má soud povinnost 

přihlédnout k zjistitelným přáním a pocitům dítěte. Za tím účelem může požádat CAFCASS 

nebo orgán místní správy, aby mu ústně nebo písemně podal zprávu o blahu dítěte. Relevance 

zjištěného názoru dítěte pak bude záviset na několika faktorech. Předně je třeba vzít v potaz 

věk a vyspělost dítěte. Ze soudních rozhodnutí vyplývá, že jen ve výjimečných případech je 

možné přijmout rozhodnutí, které je v rozporu s přáním dospívajícího dítěte a názoru dětí 

starších deseti let by měl soud přikládat velkou váhu.159 Relevantní je také, o jaké záležitosti 

soud rozhoduje. Čím závažnější zásah do života dítěte dané rozhodnutí představuje, tím spíše 

soud rozhodne v rozporu s přáním dítěte, pokud shledá, že je to v jeho nejlepším zájmu. 

Typickým příkladem jsou situace, kdy soud přivolí k zdravotnímu zákroku nutnému na 

záchranu života dítěte, přestože s ním dítě nesouhlasí. Soud dále musí zvážit možnost, že dítě 

                                                 

156 Například rozhodnutí ve věci Mabon v Mabon [2005] 2 FCR 354 nebo A CC v T [2011] EWHC 1082 (Fam) 

157 V roce 1971 byla provedena studie, ve které byla třem zkušeným sociálním pracovníkům poskytnuta spisová 

dokumentace ohledně 94 dětí. Byli dotázáni, zda by děti ponechali v péči rodičů nebo je umístili do náhradní 

péče. Nejen, že se shodli v méně než polovině případů (45), ale i pokud se shodli, uvedli jiné rozhodující faktory. 

Srov. MNOOKIN, Robert. Child Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy. Law 

and Contemporary Problems, 1975, s. 263 [online], dostupné z: http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol39/iss3/8/  

158 HERRING, Jonathan. Family Law, 6th ed., Oxford University, Pearson, 2013, s. 480 

159 Např. rozhodnutí Re B (Minors) (Change of Surname) [1996] 1 FLR 791, [1996] 2 FCR 304 nebo R (A 

Childs) (Residence Order: Treatment of Child’s Wishes) [2009] 2 FCR 572 
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bylo negativně ovlivněno postojem jedním z rodičů, případně, že není seznámeno se všemi 

podstatnými okolnostmi, a proto není schopné utvořit si na situaci dostatečně objektivní 

pohled.160  

Zjišťování názoru dítěte prostřednictvím pověřeného úředníka, který pro soud 

vypracuje zprávu není jedinou variantou. Soud může na základě § 9 odst. 5 zákona Family 

Proceedings Rules 1991 (dále jen „FPR 1991“) jmenovat dítěti opatrovníka, který pověří 

advokáta zastupováním dítěte v jednání před soudem, stejně jak je tomu ve veřejnoprávních 

soudních řízeních. V některých případech, kdy má soud za to, že je dítě dostatečně vyspělé, 

mu může soud přiznat postavení účastníka řízení bez toho, aby jmenoval opatrovníka. Dítě si 

pak samo zvolí advokáta, který ho bude zastupovat. Tyto případy jsou však 

v soukromoprávních řízeních velmi ojedinělé.161  

Oproti tomu, v řízeních s veřejnoprávním prvkem, má dítě vždy postavení účastníka 

řízení a až na výjimky bude zastoupeno jak opatrovníkem, tak advokátem. Postupem dle § 41 

ChA 1989 soud dítěti jmenuje opatrovníka za účelem ochrany jeho zájmů, který následně 

pověří advokáta právním zastupováním dítěte před soudem. Opatrovníkem je sociální 

pracovník CAFCASSu, který by měl mít takové odborné znalosti a zkušenosti, aby byl 

schopen pečlivě zhodnotit potřeby i velmi malých dětí. Provádí důkladné šetření o poměrech 

dítěte a rodiny, přičemž je dle § 42 ChA 1989 oprávněn požadovat veškeré záznamy, které o 

dítěti pořídil orgán místní správy nebo jiná autorizovaná osoba v souvislosti s projednávanou 

věcí a má právo pořizovat z nich kopie. Následně poskytne advokátovi všechny podklady a 

informuje ho o tom, jak by dle jeho názoru mělo být rozhodnuto tak, aby to bylo v nejlepším 

zájmu dítěte. O svém šetření také podá důkladnou písemnou zprávu soudu, kterému sdělí 

zjištěná přání a pocity dítěte. Naproti tomu je advokát vybaven odbornými znalostmi, jež mu 

umožňují efektivně zastupovat dítě v mnohdy komplikovaných soudních řízeních. Je 

oprávněn předvolávat svědky ve prospěch dítěte a prezentuje situaci dítěte soudu. Tento 

model dvojího zastupování je někdy označován jako tzv. tandem systém.162 

Anglické právo nezná slyšení dítěte před soudem, tak jak je upraveno v § 100 OSŘ, 

pouze mu dává možnost provést výslech v rámci dokazování, k čemuž soud přistupuje jen 

zřídka. Obecně se má za to, že výslech má pro dítě traumatizující následky a soudy k němu 

                                                 

160 HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., s. 514-515  

161 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 256-261 

162 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 273 
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nepřistupují ani v případech, kdy si to dítě samo přeje.163 Nejenže se tedy dítě nemůže před 

soudem k projednávané věci osobně vyjádřit, běžně mu ani není umožněno být přítomno při 

soudním jednání, ačkoliv si to přeje. Tento vysoce ochranářský přístup se zdá být v rozporu 

s čl. 6 Evropské úmluvy, který každému zaručuje právo na spravedlivý proces, jehož součástí 

je nepochybně i právo být přítomen soudnímu jednání. Mimoto je to ve většině případů právě 

dítě, kdo je soudním rozhodnutím nejvíce dotčeno, přitom nemělo možnost daný výsledek 

ovlivnit.164  

V poněkud silnějším postavení jsou děti staršího věku, které za určitých okolností 

mohou v souladu s § 4.12 FPR 1991 dávat pokyny svému advokátovi bez zprostředkování 

opatrovníkem. Takto postupovat lze v případech, kdy dítě nesouhlasí s návrhem opatrovníka a 

advokát je přesvědčen, že dítě dostatečně rozumí projednávané věci. Dítě tak může lépe 

prosazovat vlastní návrhy, které odpovídají jeho představám. Toto řešení však není obvyklé, 

jelikož opatrovník i advokát například spoléhají na to, že dítě přesvědčí, že navrhované řešení 

je pro něj nejlepší, popřípadě se obávají průtahů v řízení. 165 

I přesto, že systém zastoupení dítěte ve veřejnoprávním soudním řízení je považován 

za velmi kvalitní, protože poskytuje dítěti jak podporu ze strany sociálního pracovníka, který 

má zajistit, že budou před soudem artikulována taková řešení, která jsou v nejlepším zájmu 

dítěte, tak ze strany advokáta, který poskytuje potřebnou právní pomoc, nelze opominout jeho 

nedostatky. Z mého pohledu je nedostačující, jakým způsobem soudy zjišťují stanovisko 

dítěte k projednávané věci, kdy se spokojí se zjištěními opatrovníka a k přítomnosti dítěte při 

projednání věci se staví negativně. Především pokud je účastníkem řízení starší dítě, které má 

k projednávané věci jasný postoj a přeje si aktivně se účastnit řízení, soud by mu to měl 

umožnit.  

4 Účast dítěte při rozhodování o zdravotní péči 

Zdravotnictví je jednou z nejčastěji diskutovaných oblastí, co se týče možnosti dítěte 

účastnit se rozhodování o svém životě. Není to nic překvapivého, když si představíme 

                                                 

163 Např. rozhodnutí Re O (care proceedings: evidence) [2003] EWHC 2011 (Fam) 

164 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 276 

165 FORTIN, Jane. 2009, op. cit., s. 278 
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všechny možné situace, ve kterých se dítě může nacházet a jejich možný dopad na jeho 

budoucí život. Ku příkladu u ošetření drobného poranění větší komplikace vznikat nebudou, 

složitější bude případ, kdy je dítě v ohrožení života a přes doporučení lékařů a v rozporu 

s názorem zákonného zástupce odmítá léčbu. V souvislosti s poskytováním zdravotní péče 

dětem se vedle participačních práv mluví i o autonomním rozhodování dítěte, protože za 

určitých podmínek se dítě nejenže může podílet na rozhodovacím procesu, ale může i zcela 

samostatně přijímat rozhodnutí. 

Ve světle participačních práv dítěte lze v oblasti zdravotnictví rozlišovat právo 

samostatně rozhodnout o zdravotní péči a právo na zohlednění názoru. V následujících dvou 

kapitolách se proto budu zabývat převážně úpravou udělení informovaného souhlasu dítětem 

nebo rodičem s poskytnutím zdravotní péče a přivolením soudu jak v české, tak v anglické 

právní úpravě. 

4.1 Účast dítěte při poskytování zdravotní péče v České 

republice 

Základní úpravu poskytování zdravotních služeb obsahuje Úmluva na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále jen 

„Úmluva o biomedicíně“)166, jež je reflektována především v OZ a zákoně č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách (dále jen „ZoZS“). Vztah mezi OZ a ZoZS je přitom velice 

komplikovaný. Obecně se má za to, že je ZoZS zákonem speciálním a OZ je k němu ve 

vztahu subsidiarity, nicméně některá ustanovení OZ jsou natolik konkrétní, že jdou nad rámec 

úpravy obsažené v ZoZS.167 

Úmluva o biomedicíně ve svém čl. 5 stanoví obecné pravidlo, že nelze provést zákrok 

v oblasti péče o zdraví, nedá-li k němu dotčená osoba svobodný a informovaný souhlas. Tím 

se rozumí poučení o účelu, povaze, důsledcích a rizicích zákroku. Ve spojení s ustanovením § 

35 odst. 1 ZoZS věta třetí, může tedy i dítě samostatně udělit souhlas k poskytnutí zdravotní 

                                                 

166 Vydaná pod č. 96/2001 Sb.m.s. jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských 

právech a biomedicíně    

167 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 236 
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péče v rozsahu jeho částečné svéprávnosti (§ 31 OZ), pokud je provedení daného úkonu 

přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. I přestože se přednostně 

uplatní úprava obsažená v ZoZS, je uvedené ustanovení nutno vykládat v souvislosti s § 95 

OZ, který omezuje právo dítěte samostatně udělit souhlas pro případy, kdy se jedná o 

obvyklou záležitost a zákrok nezanechává trvalé a závažné následky.168 K tomu, aby bylo dítě 

způsobilé samostatně dát souhlas je tedy třeba splnění několika podmínek, proto může být 

v konkrétním případě poměrně složité posoudit, zda souhlas dítěte postačí nebo bude nutný 

souhlas jeho zákonného zástupce. 

I když je dítě způsobilé samostatně dát souhlas k poskytnutí zdravotní péče, nebrání to 

tomu, aby ošetřující zdravotnický pracovník sdělil informace o zdravotním stavu dítěte nebo o 

poskytnutých zdravotních službách zákonnému zástupci (§ 35 odst. 2 ZoZS). Toto ustanovení 

není sice dále rozvedeno, ale i v souvislosti s § 65 odst. 1 písm. a), které opravňuje zákonného 

zástupce nahlížet do zdravotnické dokumentace dítěte, zřejmě umožňuje, aby ošetřující 

zdravotní pracovník informoval zákonného zástupce i přestože si to dítě nepřeje. To by však 

mohlo znamenat oslabení důvěry dítěte k lékaři, protože si lze představit situace, kdy dítě 

samo vyhledá lékaře a nepřeje si, aby o tom byli jeho rodiče zpraveni. Může se totiž jednat 

o záležitost, kterou dítě pociťuje jako velmi osobní nebo si uvědomuje, že by rodiče jeho 

přání neschvalovali a mohlo by dojít ke konfliktu. Srovnejme například úpravu obsaženou v § 

6 odst. 2 zákona č. 66/1986 Sb., zákon o umělém přerušení těhotenství, která stanoví, že 

pokud bylo ženě ve věku od šestnácti do osmnácti let na její žádost uměle přerušeno 

těhotenství, zdravotní zařízení o tom informuje jejího zákonného zástupce.  

Dovolím si tvrdit, že pokud je dítě shledáno způsobilé samostatně dát souhlas 

k poskytnutí zdravotní péče, a to i jde-li o takový zákrok jako je umělé přerušení těhotenství, 

mělo by také samo rozhodnout, zda to rodičům sdělí, či nikoliv. Pokud by si dítě výslovně 

nepřálo, aby byly rodiči poskytnuty určité informace, mělo by být jeho přání respektováno.  

Ještě o něco důkladněji je třeba posuzovat způsobilost dítěte odmítnout léčbu. Obecně 

se v praxi na způsobilost pacienta odmítnout zákrok kladou větší nároky. Zdravotní péče je 

poskytována za účelem zlepšení zdravotního stavu pacienta, tudíž v případech, kdy pacient 

léčbu i přes veškerá její pozitiva odmítá, je třeba pečlivěji posoudit, zda takové rozhodnutí 

přijal s vědomím všech podstatných okolností. Ustanovení § 34 odst. 3 ZoZS vyžaduje, aby 

                                                 

168 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Péče o zdraví nezletilého dítěte, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2016, č. 

2, [online], s. 26, dostupné z: www.ilaw.cas.cz/medlawjournal 
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byl pacient, který odmítá udělit nutný souhlas, opakovaně informován o svém zdravotním 

stavu v takovém rozsahu a způsobem, ze kterého plyne, že neposkytnutí péče může vážně 

poškodit jeho zdraví, případně vést k ohrožení života. Odmítá-li pacient léčbu i přes 

opakované poučení, musí o tom učinit písemné prohlášení, tzv. revers. Důvodem je ochrana 

poskytovatele zdravotních služeb, který tak má v ruce důkaz, že odmítnutí léčby bylo 

vyjádřením svobodné vůle pacienta.169 Tato obecná úprava se tak použije i na dítě, které bylo 

shledáno způsobilé odmítnout zdravotní péči. 

Ani v případech, kdy je nutný souhlas zákonného zástupce, není možné osobnost dítěte 

zcela opomenout, ale je třeba brát zřetel na jeho názor. Ustanovení § 35 odst. 1 ZoZS stanoví 

povinnost zjistit názor dítěte, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. 

Názor dítěte musí být zohledněn s tím, že závažnost, kterou je mu nutno přisuzovat, roste 

úměrně s věkem a úrovní rozumové a volní vyspělosti dítěte. Tato úprava je tudíž plně 

v souladu s čl. 6 odst. 2, věta druhá Úmluvy o biomedicíně.170  

S právem dítěte samostatně udělit souhlas se zdravotním zákrokem, respektive 

s právem na přihlédnutí k jeho názoru souvisí právo dítěte na respektování jeho dříve 

vysloveného přání, pokud v době zákroku není schopno vyslovit souhlas, jak to vyplývá z čl. 

9 Úmluvy o biomedicíně. Uvedené je však explicitně popřeno v § 36 odst. 6 ZoZS, jež 

použitelnost tohoto institutu u dětí vylučuje. Ustanovení ZoZS je proto zřejmě v rozporu s 

obecným pojetím participačních práv dítěte, tak jak o nich bylo pojednáno výše, i 

s konkrétními ustanoveními ZoZS i OZ.171  

Jestliže je dítě za splnění určitých podmínek způsobilé samostatně dát souhlas s 

poskytnutím zdravotní péče nebo ji odmítnout, nevidím důvod, proč by u takového dítěte 

nemělo být zohledněno i jeho dříve vyslovené přání. I s vědomím toho, že toto ustanovení 

umožňuje odmítnout léčbu nezbytnou k záchraně života by, dle mého mínění, mělo být 

přeformulováno tak, aby bylo zajištěno, že bude respektováno dříve vyslovené přání i dítěte 

s ohledem na jeho rozumovou a volní vyspělost.  

Pokud dítě není způsobilé vyslovit souhlas či nesouhlas, lze až na výjimky, zdravotní 

zákrok provést jen se svolením zákonného zástupce, což budou obvykle rodiče. Péče o zdraví 

                                                 

169 ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, op. cit., s. 260 

170 „Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm 

vyspělosti.“ 

171 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. 2016, op. cit., s. 26-27  
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dítěte je povinností a právem rodiče vyplývající z rodičovské odpovědnosti tak, jak ji 

upravuje § 858 OZ, přičemž o zdravotní péči mohou rodiče rozhodovat jak společně, tak i 

každý samostatně (§ 892 odst. 2 OZ) v tom rozsahu, v jakém dítě není způsobilé samostatně 

právně jednat (§ 31 OZ).  

ZoZS nicméně upravuje i případy, kdy lze poskytnout zdravotní péči bez souhlasu 

dítěte i rodiče dle toho, o jaký druh péče se jedná. Pro účely následujícího výkladu je 

podstatné hlavně rozlišení druhů zdravotní péče dle časové naléhavosti na péči neodkladnou, 

akutní a plánovanou. V případě neodkladné a akutní péče rozhodne o jejím poskytnutí 

zdravotnický pracovník nebo poskytovatel zdravotních služeb, nemůže-li o tom samostatně 

rozhodnout dítě a není-li možné získat souhlas jeho zákonného zástupce bez zbytečného 

odkladu (§ 35 odst. 3 ZoZS). Dle § 38 odst. 4 ZoZS je také možné bez souhlasu poskytnout 

dítěti neodkladnou péči, je-li to třeba k záchraně jeho života nebo zamezení vážného 

poškození zdraví, stejně jako péči spočívající v léčbě vážné duševní poruchy, v jejímž 

důsledku by se vší pravděpodobností došlo k vážnému poškození zdraví dítěte. Ustanovení § 

38 odst. 5 ZoZS následně zdůrazňuje možnost poskytnout dítěti neodkladnou péči bez 

souhlasu jeho zákonného zástupce, je-li u něj podezření na týrání, zneužívání nebo 

zanedbávání. Obdobně OZ v § 99 stanoví, že je-li to nezbytné, je možné okamžitě zakročit ve 

prospěch zdraví člověka, jehož život je v náhlém a patrném nebezpečí, i když nelze 

k takovému zákroku získat nutný souhlas.172  

Plánovanou zdravotní péči lze oproti tomu poskytnout pouze v případě, že s ní dítě 

nebo zákonný zástupce (rodič) souhlasil. Dítě může samostatně udělit souhlas při splnění výše 

zmíněných podmínek.  

Pokud není dítě způsobilé udělit souhlas, běžně bude postačovat souhlas jednoho 

z rodičů s tím, že OZ chrání dobrou víru třetích osob (v našem případě lékaře), když stanoví 

vyvratitelnou právní domněnku, že tento rodič jedná se souhlasem druhého (§ 876 OZ). 

Stejně tak postačí souhlas jednoho z rodičů, hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte 

nebezpečí z prodlení. Rodič, který dal souhlas, o tom ale musí neprodleně informovat druhého 

rodiče (§ 876 odst. 2 OZ). Rozhodují-li rodiče o nikoli běžném léčebném nebo obdobném 

zákroku je vyžadován souhlas obou rodičů, proto pokud se rodiče nedohodnou, rozhodne 

soud na návrh jednoho z nich (§ 877 OZ).  

                                                 

172 KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. 2016, op. cit., s. 25 
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Částečné řešení rozporu mezi vůlí dítěte a jeho rodičem nalezneme v § 100 OZ, který 

se ale vztahuje pouze na dítě, které dovršilo čtrnáct let. V případě, že rodič sice 

s navrhovaným zákrokem souhlasí, avšak dítě mu vážně odporuje, lze tento zákrok provést 

pouze s přivolením soudu, který rozhodne v řízení o přivolení k zásahu do integrity dle ZZŘS 

(nejedná se tedy o řízení ve věcech péče soudu o nezletilé). Stejně tak je nutný souhlas soudu 

v opačné situaci, tedy k provedení zákroku, který si nezletilý přeje, ale zákonný zástupce 

s ním nesouhlasí. Návrh soudu může podat dítě nebo osoba mu blízká. Toto ustanovení se 

však nevztahuje na mladší děti, což zcela neodpovídá ustanovení § 95 OZ, dle kterého 

postačuje souhlas dítěte, pokud to odpovídá rozumové a volní vyspělosti dětí jeho věku. Toto 

ustanovení žádnou věkovou hranici nestanoví, tudíž i dítě, které nedovršilo věk čtrnácti let 

může být způsobilé dát souhlas se zákrokem (respektive zákrok odmítnout).173 Není tedy 

jednoznačné, jak by se mělo postupovat v případě, kdy mladší dítě, které je však vysoce 

rozumově vyspělé, vážně odporuje zákroku, se kterým rodiče souhlasí nebo si naopak přeje 

určitý zákrok podstoupit přes odpor rodičů.    

4.2 Postavení dítěte při poskytování zdravotní péče v Anglii 

Poskytování zdravotní péče dítěti je snad jedním z nejčastěji diskutovaných témat 

v anglické odborné literatuře věnující se participačním právům dítěte. Zřejmě je to dáno i tím, 

že soudní rozhodnutí zabývající se touto problematikou jsou natolik významná, že následně 

určují právní postavení dítěte obecně.  

Z anglické právní úpravy vyplývá, že lékař může dítěti poskytnout zdravotní péči jen 

pokud je dítě způsobilé udělit souhlas a s léčbou souhlasí; souhlas udělila osoba, která má 

rodičovskou odpovědnost; soud rozhodne, že je léčebný postup v souladu s právem anebo se 

jedná o neodkladný zákrok. Anglické právo přitom rozlišuje mezi dětmi, které dosáhly věku 

šestnácti let a dětmi mladšími.174 

Ustanovení § 8 odst. 1 zákona Family Law Reform Act 1969 (dále jen „FLRA“) 

stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že dítě, které dosáhlo věku šestnácti let je způsobilé 

                                                 

173 HOLČAPEK, Tomáš; ŠUSTEK, Petr. In: ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol., op. cit., s. 

390 

174 HERRING, Jonathan. 2013, op. cit., s. 463 
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udělit souhlas k chirurgické, lékařské nebo zubní péči s tím, že souhlas rodiče nebo 

opatrovníka se nevyžaduje. Předtím, než udělí souhlas, musí být podrobně informováno o 

zamýšlené léčbě. V těchto případech má dítě právo zcela autonomně rozhodovat o zdravotní 

péči a ani odpor rodiče nemůže jeho souhlas zvrátit.  

Nicméně, pokud dítě, které je sice způsobilé, ale s léčbou nesouhlasí a jeho zákonný 

zástupce ano, lékař může zdravotní zákrok přesto provést, pokud je přesvědčen, že je to 

v nejlepším zájmu dítěte. Toto rozhodnutí je sice v rukou lékaře, který se může spokojit se 

souhlasem rodiče, ve většině případů však požádá soud, aby jej k provedení lékařského 

zákroku zmocnil. Právní úprava tudíž dítě opravňuje pouze k tomu, aby udělilo souhlas 

s lékařským postupem, nikoliv k tomu, aby souhlas odepřelo.175 

Tento nepoměr mezi udělením a odepřením souhlasu vyplývá z práva soudcovského, 

zejména z rozhodnutí ve věci Re R a rozhodnutí ve věci Re W.176 Dle Herringa je ale vysoce 

nepravděpodobné, aby lékař rozhodl, že je v nejlepším zájmu dítěte postupovat v rozporu 

s jeho přáním. Sir Balcombe se v rozhodnutí Re W vyjádřil, že čím více se dítě blíží věku 

dospělosti, tím více je schopno činit za sebe rozhodnutí ohledně zdravotní péče. Obvykle bude 

v nejlepším zájmu dítěte, které je natolik vyspělé a rozumné, aby bylo schopno přijmout 

informované rozhodnutí, aby soud toto respektoval. Tím spíše, pokud se jedná o invazivní 

zákrok.177  

Pokud soudy přijímají rozhodnutí odporující přání dítěte, činí tak většinou v případech, 

kdy by neposkytnutí zdravotní péče mělo za následek smrt dítěte. Tak ku příkladu 

v rozhodnutí ve věci Re P (Medical Treatment: Best Interest)178 soud zmocnil lékaře, aby dal 

dívce blížící se věku osmnácti let transfuzi krve, která jí zachránila život, ačkoliv s tím 

nesouhlasila. Na jednu stranu je pochopitelné, že se soudy zdráhají schválit odmítnutí 

lékařské péče, které by vedlo ke smrti dítěte, na druhou stranu je diskutabilní, zda mají soudy 

právo v takové míře zasahovat do integrity skoro dospělého člověka. Pokud by se totiž 

v obdobné situaci nacházel dospělý, jeho nesouhlas s léčbou by nebylo možné nijak zvrátit. 

Dítě je tak sice dle FLRA oprávněno udělit souhlas s navrhovanou léčbou, avšak není 

                                                 

175 HARRING, Jonathan, op. cit., s. 464 

176 Re R (A Minor) (Wardship: Consent to Treatment) [1992] Fam 11; Re W (A Minor) (Medical Treatment: 

Court’s Jurisdiction) [1993] Fam 64 

177 Re W (A Minor) (Medical Treatment: Court’s Jurisdiction) [1993] Fam 64. Cit. dle HARRING, Jonathan, op. 

cit., s. 464 

178 Re P (Medical Treatment: Best Interests) [2003] EWHC 2327 (Fam) 
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oprávněno souhlas odepřít, pokud soud, případně lékař shledá, že je v nejlepším zájmu dítěte 

léčbu podstoupit.  

Ještě o něco složitější jsou případy, ve kterých je pacientem dítě mladší šestnácti let, u 

kterého je nejprve nutné zhodnotit, zda je způsobilé o lékařské péči autonomně rozhodnout. 

Stěžejním rozhodnutím je v tomto ohledu rozhodnutí ve věci Gillick179, ve kterém Sněmovna 

Lordů stanovila, že i dítě mladší šestnácti let je oprávněno dát souhlas k poskytnutí zdravotní 

péče, pokud dostatečně rozumí všem okolnostem. Pro takové dítě se vžilo označení „Gillick 

competent“. Toto rozhodnutí bylo pečlivě přezkoumáno v novějším rozhodnutí z roku 2006 

ve věci Axon180, ve kterém se soud zabýval tím, zda je lékař oprávněn bez vědomí rodiče 

poskytnout dítěti rady v oblasti sexuálního zdraví, včetně informací o potratu. Paní Axonová 

namítala, že takový postup je v rozporu s jejím právem na respektování soukromého a 

rodinného života dle čl. 8 Evropské úmluvy, avšak soud porušení neshledal. Konstatoval, že 

rodiče toto právo nemají v tom rozsahu, v jakém je dítě způsobilé samostatně jednat a nepřeje 

si, aby rodič právo v tomto rozsahu vykonával. Následně Sir Silber vymezil několik 

podmínek, jejichž splnění je předpokladem proto, aby lékař mohl poskytnout dítěti mladšímu 

šestnácti let zdravotní péči (v tomto konkrétním případě lékařskou radu), aniž by byl povinen 

vyžádat si souhlas jeho rodiče. Předně musí dítě chápat všechny okolnosti, lékař ho nebyl 

schopen přesvědčit, aby o zdravotní péči informovalo své rodiče a pokud by dítěti zdravotní 

péči neposkytl, hrozila by dítěti duševní nebo tělesná újma.181  

Pokud se lékař domnívá, že dítě není způsobilé samo učinit rozhodnutí, musí si opatřit 

souhlas rodiče. Co se týče dětí mladších šestnácti let, bude ve většině případů názor rodiče a 

lékaře rozhodující. I když dítě nesouhlasí s navrhovanou léčbou, ale rodič ano a lékař je toho 

názoru, že je to v nejlepším zájmu dítěte, je oprávněn léčbu zahájit. Jedinou obranou dítěte je 

obrátit se na soud. Pokud však s navrhovanou léčbou nesouhlasí rodič, jedinou možností 

lékaře je požádat soud o zmocnění k léčbě dítěte i přes jejich odpor.  

Pokud se tedy případ dostane až před soud, je nutné nejprve určit, zda je dítě 

v konkrétním případě způsobilé samostatně učinit rozhodnutí, či nikoliv, což bude vždy 

záležet na okolnostech případu. Ku příkladu dívka způsobilá autonomně rozhodnout o 

                                                 

179 Gillick v West Norfolk & Wisbeck Area Health Authority [1986] AC 112 

180 R (Axon) v. Secretary of State for Health and the Family Planning Association [2006] 1 FCR 175 

181 HARRING, Jonathan, op. cit., s. 466 



66 

 

antikoncepčních prostředcích nemusí být způsobilá rozhodnout, zda přijme nebo odmítne 

transfuzi krve.  

Ze soudních rozhodnutí se zdá, že spíše, než aby soudy nejprve zkoumaly, zda je dítě 

způsobilé, či nikoliv, učiní rozhodnutí, které odpovídá jejich pohledu na svět a poté tomu 

přizpůsobí své stanovisko ohledně způsobilosti, respektive nezpůsobilosti dítěte rozhodovat o 

vlastních záležitostech. Nejzřetelněji se tento přístup projevuje v případech, ve kterých dítě 

odmítalo léčbu z důvodu svého náboženského přesvědčení. V rozhodnutí Re E (A Minor) 

(Wardship: Medical Treatment) [1993] a dalších obdobných,182 soud zmocnil lékaře, aby 

provedl transfuzi krve u téměř šestnáctiletého chlapce, jenž byl příslušníkem svědků 

Jehovových, což je v rozporu s jejich náboženským přesvědčením. Bez transfuze krve by 

chlapec zemřel. Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že chlapec nebyl schopen posoudit 

okolnosti samotného umírání a rozsah svého utrpení a utrpení své rodiny, ačkoliv jinak uznal 

chlapcovu vysokou úroveň vyspělosti. Otázkou zůstává, zda by na jeho místě tyto otázky 

vůbec byl schopen posoudit dospělý. Soud tímto uznává, že je dítě sice vysoce rozumově a 

citově vyspělé, avšak ne natolik, aby bylo schopno samo rozhodovat otázky života a smrti.183 

Nelze se ubránit dojmu, že v podobných případech soud ve svých rozhodnutích reflektuje 

většinový pohled na svět a vnucuje svůj názor na to, co je podle něj v nejlepším zájmu dítěte, 

přičemž je poměrně obtížné vidět v soudních rozhodnutích jakoukoliv koherentnost.  

Z rozhodnutí jako je Axon vyplývá povinnost soudu respektovat přání dítěte o to více, 

čím je starší, nicméně pokud tato přání nekorespondují s tím, co soud považuje za nejlepší pro 

jeho blaho, neváhá rozhodnout v rozporu s nimi. Soudy totiž zastávají názor, že je nutné 

poskytnout dítěti takové podmínky, aby se dožilo zletilosti i za cenu zásahu do jeho tělesné či 

duševní integrity.184   

                                                 

182 Re E (A Minor) (Wardship: Medical Treatment) [1993] Fam Law 116. Obdobně soud rozhodl i v dalších 

případech, kdy byl dětským pacientem příslušník svědků Jehovových, např. Re S (A Minor) (Consent to Medical 

Treatment) [1994]; Re P (Medical Treatment: Best Interests) [2004] 

183 WELSTEAD, Mary; EDWARDS, Susan. Family Law, 4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 

340-343 

184 WELSTEAD, Mary; EDWARDS, Susan, op. cit., s. 349 
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 Závěr a zhodnocení komparovaných právních úprav 

Nazírání na dítě se v posledních desetiletích zásadně změnilo, když byl postupně 

opuštěn paternalistický přístup a na intenzitě začaly nabývat snahy aktivně zapojit dítě do 

života společnosti. Zlomovým okamžikem bylo v tomto ohledu přijetí Úmluvy, která nově 

přiznala dítěti postavení aktivního subjektu, který je způsobilý podílet se na rozhodování o 

všech záležitostech, které se ho týkají. Smluvním státům tím vnikla povinnost upravit své 

vnitrostátní předpisy tak, aby byly v souladu s jejími ustanoveními.  

V této práci jsem hodnotila, do jaké míry se to podařilo uskutečnit v České republice a 

Anglii. Vzhledem k rozsahu této problematiky nebylo do práce možné zahrnout veškeré 

oblasti, o kterých můžeme uvažovat v souvislosti s participačními právy dítěte, proto jsem se 

soustředila jen na několik vybraných okruhů. Především jsem posuzovala možnosti dítěte 

vyjádřit vlastní názor v rodině a v soudním řízení a do jaké míry je k jeho názoru přihlíženo. 

V poslední kapitole jsem pak rozebrala právo dítěte rozhodovat o poskytování zdravotní péče. 

Mým cílem bylo vystihnout v čem se srovnávané právní úpravy shodují, jaké jsou jejich 

největší odlišnosti a v čem spatřuji jejich nedostatky. 

Za nejzásadnější problém považuji, jakým způsobem k dítěti v soudním řízení 

přistupují soudy obou zemí. Obě právní úpravy znají institut opatrovníka, který zastupuje dítě 

v soudním řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. V České republice je dítěti opatrovník 

jmenován vždy a zpravidla jím je OSPOD. V Anglii je opatrovník, jímž je sociální pracovník 

CAFCASSu, až na výjimky jmenován pouze v řízení s veřejnoprávním prvkem (public law 

proceedings). V soukromoprávním řízení je pak postavení dítěte dále ovlivněno tím, zda se 

jedná o sporné či nesporné řízení, přičemž v nesporném řízení nemá soud vůbec povinnost 

zjišťovat názor dítěte. Ve sporném řízení musí soud sice přihlédnout k přáním a pocitům 

dítěte, avšak většinou se spokojí pouze se zprávou o blahu dítěte vypracovanou CAFASSem. 

 Samotná skutečnost, že v soukromoprávním řízení dítě běžně nemá opatrovníka by 

z mého pohledu nebylo až tak problematické, pokud by anglické soudy ochotněji přistupovaly 

k účasti dítěte v soudním řízení a slyšení dítěte před soudem tak, aby byl řádně zohledněn 

jeho názor. V tomto ohledu považuji českou právní úpravu za vhodnější, protože ukládá 

soudu povinnost v každém soudním řízení postupovat tak, aby byl zjištěn názor dítěte, pokud 

ho je schopno formulovat, přičemž tak činí především jeho výslechem. Přitom se má za to, že 

dítě starší dvanácti let je schopné přijmout sdělované informace, vytvořit si na projednávanou 

záležitost vlastní názor a tento vyjádřit.  
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Na druhou stranu pozitivně vnímám anglickou právní úpravu zastoupení dítěte ve 

veřejnoprávním řízení, kdy je mu vedle opatrovníka jmenován i advokát. Zavedením tohoto 

modelu i do právního řádu České republiky by bylo možné předcházet zcela nevyhovující 

situaci, kdy je opatrovníkem dítěte jmenován OSPOD, který je zároveň navrhovatelem, což 

nevyhnutelně vede k tomu, že OSPOD v soudním řízení prosazuje vlastní řešení, o kterém se 

domnívá, že je v nejlepším zájmu dítěte. Současně OSPOD často není schopen poskytovat 

dítěti nezbytnou právní pomoc, kterou by tak zajišťoval jmenovaný advokát. Zastupování jak 

opatrovníkem, tak i advokátem s sebou však přináší zvýšené finanční náklady i nutnost 

navýšení počtu pracovních míst, proto je prosazení tohoto modelu spíše nepravděpodobné. 

Velmi nevhodně je také stanoven výčet osob oprávněných nahlížet do spisové 

dokumentace o dítěti vedeném OSPODem, kdy v tomto výčtu chybí kolizní opatrovník, který 

není OSPODem a nejsou mu tak zpřístupněny veškeré potřebné informace. Tuto úpravu je 

třeba změnit. 

Ve vztahu dítěte a rodiče se vedle účasti dítěte na rozhodování o záležitostech, jež se 

ho týkají, hovoří také o způsobilosti dítěte autonomně právně jednat, což se nejvíce projevuje 

v oblasti poskytování zdravotní péče dítěti. 

Anglická právní úprava stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že dítě starší šestnácti 

let je způsobilé samostatně rozhodovat o udělení souhlasu k poskytování veškeré zdravotní 

péče. U mladších dětí se pak bude posuzovat způsobilost v návaznosti na jejich rozumovou 

vyspělost. Oproti tomu dle české právní úpravy je dítě způsobilé dát souhlas s poskytnutím 

zdravotní péče v rozsahu částečné svéprávnosti, je-li to přiměřené jeho věku a rozumové a 

volní vyspělosti. Samostatně může však rozhodovat pouze o běžné zdravotní péči. Dítě, které 

dovršilo čtrnáct let je pak v mírně silnějším postavení, jelikož u něj nelze provést zákrok, 

kterému vážně odporuje, i když zákonný zástupce s ním souhlasí. V takovém případě musí 

k provedení zákroku přivolit soud. To platí i v případě, že dítě si zákrok přeje, avšak zákonný 

zástupce s tím nesouhlasí. Na mladší děti se však tato právní úprava nevztahuje, a tak bude 

zřejmě rozhodující souhlas zákonného zástupce. 

V anglickém právu je pak zřetelný velký nepoměr mezi způsobilostí dítěte dát souhlas 

k poskytnutí péče a odmítnutím takové zdravotní péče. Pokud totiž dítě, jakkoliv staré, se 

zákrokem nesouhlasí, ale rodič ano, lze zákrok provést i bez přivolení soudu. Mimoto i 

v případech kdy dítě i rodič odmítají navrhovanou léčbu, o které se lékař domnívá, že je 

v nejlepším zájmu dítěte, soudy léčbu mnohdy nařídí, a to i jedná-li se o dítě blížící se věku 

dospělých. Ačkoliv se většinou jedná o léčbu nezbytnou k záchraně života dítěte, měly by 
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soudy, dle mého mínění, přistupovat k nařízení léčby přes odpor dítěte i rodičů zdrženlivěji. 

V tomto ohledu se stále projevuje ochranářský přístup anglických soudů a státu vůbec.  

Ze srovnávaných právních úprav jsem nabyla přesvědčení, že Anglie má před sebou 

ještě dlouhou cestu k plnému uznání postavení dítěte jako aktivního subjektu, nikoli jen 

objektu ochrany. Především v soudním řízení by měla být lépe zajištěna aktivní účast dítěte.  

Česká republika je v tomto ohledu pokrokovější, jelikož především občanský zákoník tuto 

změnu v postavení dítěte dostatečně reflektuje. Současně se ale i v české právní úpravě 

nacházejí nesrovnalosti a je třeba, aby i soudy změnily své zavedené postupy, které ne zcela 

odpovídají současnému pojetí práv dítěte.  



70 

 

 Seznam použitých zkratek 

 

CAFCASS  Služba na podporu a pomoc dětským a rodinným soudům 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

Evropská úmluva  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

FLRA  Family Law Reform Act 1969 

FPR 1991  Family Proceedings Rules 1991 

Gillick  Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority 

HRA  Human Rights Act 

ChA 1989  Children Act 1989 

Listina  Listina základních práv a svobod 

OSN  Organizace spojených národů 

OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSŘ  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Úmluva  Úmluva o právech dítěte 

ZOSPOD  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

ZoZS  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

ZZŘS  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

  

  



71 

 

 Použité prameny a literatura 

 

Publikace 

- DAVID, Roman. Práva dítěte, Úmluva o právech dítěte, Mezinárodní ochrana práv 

dítěte a další dokumenty, Rodina a základy rodinného práva. 1.vydání, Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc, 1999, ISBN 80-7182-076-8 

- FORTIN, Jane. Children’s Rights and the Developing Law, 3rd Edition, Cambridge: 

University Press, 2009, ISBN 978-0-521-69801-6 

- HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dítě, rodina a stát (Úvahy nad právním postavením dítěte), 1. 

vydání, Brno: Masarykova univerzita, 1993, ISBN 80-210-0694-3 

- HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. České rodinné právo. 3.vyd. Brno: 

Doplněk, 2006, ISBN 80-7239-192-5  

- HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ Lenka a kol. 

Rodinné právo. 1.vydání. Praha: C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-644-9 

- HERRING, Jonathan. Family Law. 6th Edition. Harlow, England: Pearson, 2013, 

ISBN 978-1-4479-2314-5 

- JÍLEK, Dalibor a kol. Studie o právech dítěte: Implementace zkušeností dobré praxe 

ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České 

republice. 1.vydání, Brno – Boskovice: Česko-britská o.p.s., 2011, ISBN  978-80-260-0377-9 

- JÍLEK, Dalibor a kol., Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte, 1.vydání, 

Brno-Boskovice: Česko-britská o.p.s., 2013, ISBN  978-80-905598-0-6 

- KOVAŘÍK, Jiří a kol. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální 

služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2001, ISBN 80-

7040-531-7 

- LOWE, Nigel Vaughan; DOUGLAS, Gillian. Bromley’s Family Law, 10th ed., 

Oxford: Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-406-95951-5 

- RADVANOVÁ, Senta a kol. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku, 1.vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-578-7 

- PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov, II. Díl, 

Praha: Academia Praha, 1995, ISBN 80-200-0524-2 

- SLAVÍČKOVÁ, Pavla. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2012, ISBN  978-80-7422-220-7 



72 

 

- ŠUSTEK, Petr; HOLČAPEK, Tomáš a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2016, ISBN 978-80-7552-321-1 

- WELSTEAD, Mary; EDWARDS, Susan. Family Law, 4th ed., Oxford: Oxford 

University Press, 2013, ISBN 978-0-19-966420-7 

 

Komentáře 

- DOLEŽAL, Tomáš; TÉGL, Petr. In: MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013 

- DRÁPAL, Ljubomír; BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. 

Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009 

- MACELA, Miloslav; HOVORKA, Daniel; KŘÍSTEK, Adam; TRUBAČOVÁ, Klára; 

ZÁRASOVÁ, Zuzana. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2015 

- MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 

655-975, Praha: Leges, 2016 

- NOVOTNÁ, Věra; BURDOVÁ, Eva; RIEDLOVÁ JURKOVÁ, Jana. Zákon o 

sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání, Olomouc: Nakladatelství Anag, 2016 

- ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014 

- WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; POSPÍŠIL, Ivo a 

kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012 

 

Odborné články 

- EEKELAAR, John. The Emergence of Children’s Rights. Oxford Journal of Legal 

Studies, Vol. 6, No. 2, Oxford University Press, 1986 

- HERRING, Jonathan. Farewell Welfare? Journal of Social Welfare and Family Law, 

27:2, 2005 

- HILŠEROVÁ, Eva. Může advokát, jako soudem ustanovený kolizní opatrovník 

nezletilého, nahlížet do spisové dokumentace o dítěti, vedené OSPOD?, Bulletin advokacie, č. 

6/2014, Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2014 

- KOVÁŘOVÁ, Daniela. O čem smí dítě samo rozhodnout. Rodinné listy, č.11-12/ 

2014, ročník 3., Praha: Wolters Kluwer, 2014 



73 

 

- KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Péče o zdraví nezletilého dítěte, Časopis zdravotnického 

práva a bioetiky, č. 2, 2016, s. 20-35  

- Právní téma Rodinných listů. Dětský ombudsman. Rodinné listy, č. 7-8/2016., ročník. 

5., Praha: Wolters Kluwer, 2016 

- REECE, Helen. The Paramountcy Principle. Current Legal Problems, 49:1, Oxford, 

1996 

- ŠÍNOVÁ, Renáta. Procesní způsobilost nezletilých účastníků řízení (s přihlédnutím k 

právní úpravě svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku). Právní rozhledy č. 

17/2011, Praha: C. H. Beck, 2011 

- ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Cui Bono? Bezvýjimečně ve prospěch tohoto dítěte! 

Zamyšlení nad péčí o dítě. Právník 2/2015, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015 

 

Ostatní články 

- BŮŽEK, Antonín. Století dítěte a práva dítěte. [online]. Dostupné z: 

http://dcicz.org/userfiles/file/sdpd.pdf 

- FLOWERS, Nancy. Compasito, Manual on Human Rights Education for Children, 

Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. [online]. Dostupné z: 

http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf  

- HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako 

opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a 

orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu). [online]. Dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/?startPagingPosition=12 

- HOFMANNOVÁ, Helena. Účast dítěte (participační práva) v rozhodovacích 

procesech v sociálně-právní ochraně dětí s důrazem na judikaturu Ústavního soudu. [online]. 

Dostupné z: 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/?startPagingPosition=12  

- LANSDOWN, Gerison. The Evolving Capacities of the Child. UNICEF Innocenti 

Research Centre, 2005. [online]. Dostupné z: https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf 

- MNOOKIN, Robert. Child Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of 

Indeterminacy. Law and Contemporary Problems, 1975. [online]. Dostupné z: 

http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol39/iss3/8/ 

 



74 

 

Normativní prameny 

- Evropská úmluva o výkonu práv dětí vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv jako 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb.m.s. 

- Listina základních práv Evropské unie (2012/C 326/02). Dostupná z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT 

- Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech vyhlášený ve 

Sbírce zákonů jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vyhlášený ve Sbírce zákonů 

jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod vyhlášená ve Sbírce zákonů jako 

sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb. 

- Úmluva o právech dítěte vyhlášená ve Sbírce zákonů jako sdělení Federálního 

Ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. 

- Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve 

věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí vyhlášená jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 141/2001 Sb.m.s. 

- Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně    

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

- Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí 

- Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže) 

- Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění k 31.12. 2013 

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

- Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) 

- Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

- Zákon č. 66/1986 Sb., zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství 



75 

 

- Children and Young People (Scotland) Act 2014. Dostupný z: 

http://www.legislation.gov.uk/ 

- Family Law Reform Act 1969. Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/  

- Children Act 1989. Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/  

- Children Act 2004. Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/ 

- Childrens and Families Act 2014. Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/ 

- Human Rights Act 1998. Dostupný z: http://www.legislation.gov.uk/ 

 

Soudní rozhodnutí 

Evropský soud pro lidská práva: 

- Evropský soud pro lidská práva. Rozhodnutí ze dne 28. 11. 1988, Nielsen v Dánsko 

(stížnost č. 10929/84). Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57545 

- Evropský soud pro lidská práva. Rozhodnutí ze dne 21. 6. 2007, Havelka a další v. 

Česká republika (stížnost č. 7332/10).  

- Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106650 

 

Česká republika: 

- Nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07 

- Nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15  

- Nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 568/06 

- Nález Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2244/09 

- Nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09 

- Nález Ústavního soudu ze dne 9. 4. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 31/96 

- Nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10;  

- Nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13 

- Nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010 sp. zn. I. ÚS 2661/10 

- Nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08 

- Nález Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 2244/09  

- Nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2014 sp. zn. I. ÚS 2482/13 

- Nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2011, sp. zn. II. ÚS 2546/10 

- Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9.10. 2003, sp. zn. 21 Cdo 890/2003 

 

Anglie: 



76 

 

- Elliot v Joicey (1935) AC 209, HL 

- D (A Minor) v Berkshire County Council 1987 AC 317  

- Gillick v West Norfolk & Wisbeck Area Health Authority [1986] AC 112 

- J v C [1970] AC 668 

- Mabon v Mabon [2005] 2 FCR 354  

- A CC v T [2011] EWHC 1082 (Fam) 

- P-S (Children) [2013] EWCA Civ 223 

- R (Axon) v. Secretary of State for Health and the Family Planning Association [2006] 

1 FCR 175 

- R v Newham London Borough Council, ex p Dada 1996 QB 507, CA 

- Re B (Adoption: Natural parent): HL [2001] UKHL 70  

- Re B (Minors) (Change of Surname) [1996] 1 FLR 791, [1996] 2 FCR 304  

- Re E (A Minor) (Wardship: Medical Treatment) [1993] Fam Law 116 

- Re G (Children) [2012] EWCA Civ 1233 

- Re KD (A Minor) (Ward: Termination of Access): [1988] 1 AC 806 

- Re O (care proceedings: evidence) [2003] EWHC 2011 (Fam) 

- Re P (Medical Treatment: Best Interests) [2003] EWHC 2327 (Fam) 

- Re R (A Minor) (Wardship: Consent to Treatment) [1992] Fam 11 

- R (A Childs) (Residence Order: Treatment of Child’s Wishes) [2009] 2 FCR 572 

- Re S (A Minor) (Consent to Medical Treatment) [1994] 

- Re W (A Minor) (Medical Treatment: Court’s Jurisdiction) [1993] Fam 64 

 

Internetové zdroje (cit. ke dni 26. 6. 2017) 

- OSN. Výbor pro práva dítěte. Všeobecný komentář č. 7. CRC/C/GC/7/Rev.1, 2006. 

Dostupný z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/443/80/pdf/G0644380.pdf?OpenElement 

- OSN. Výbor pro práva dítěte. Všeobecný komentář č. 12. CRC/C/GC/12, 2009. 

Dostupný z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/436/99/pdf/G0943699.pdf?OpenElement 

- OSN. Výbor pro práva dítěte. Všeobecný komentář č. 14. CRC/C/GC/14, 2013. 

Dostupný z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/441/89/pdf/G1344189.pdf?OpenElement 



77 

 

- Liga lidských práv. Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte. 2016. 

Dostupný z: http://llp.cz/publikace/prakticky-pravni-pruvodce-nejlepsim-zajmem-ditete/ 

- Save the Children UK. Best Interests Determination for Children on the Move: a 

toolkit for decision-making. 2010. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/3829.pdf 

- UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

2007. Dostupné z: 

https://www.unicef.org/publications/files/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on

_the_Rights_of_the_Child.pdf 

- VAN BUEREN, Geraldine, The International Law on the Rights of the Child, 

Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 35 1998. [online]. Dostupné z: 

https://scholar.google.cz/schhp?hl=cs&as_sdt=0  

- Výbor ministrů Rady Evropy. Guidelines of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe on child-friendly justice, 2010. Dostupné z: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3 

- UN Office of the High Commissioner. Status of Ratification Interactive Dashboard. 

Dostupné z: http://indicators.ohchr.org/ 

- Office of the Children’s Commissioner. UK. Dostupné z: 

http://www.childrenscommissioner.gov.uk/about-us  

- Going to school. The 1870 Education Act. Dostupné z: 

http://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/ 

- United Nations. Official Languages. Dostupné z: http://www.un.org/en/sections/about-

un/official-languages/ 

- UNICEF Canada. What is a Child Rights Impact Assessment? Dostupné z: 

http://www.unicef.ca/fr/discover-fr/article/what-is-a-child-rights-impact-assessment 

- CAFCASS. About CAFCASS. Dostupné z: https://www.cafcass.gov.uk/about-

cafcass.aspx  

- Council of Europe. Chart of signatures and ratifications of Treaty 160. Dostupné z: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/160/signatures?p_auth=WVFOC2eF 



78 

 

- OSN. Výbor pro práva dítěte, Závěrečné doporučení CRC/C/SAU/CO/2, 2006. 

Dostupné z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/410/06/pdf/G0641006.pdf?OpenElement 

- OSN. Výbor pro práva dítěte, CRC/C/CZE/CO/3-4, 2011. Dostupné z: 

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/445/88/pdf/G1144588.pdf?OpenElement 



79 

 

 Resumé  

Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu 

Tato práce se zaměřuje na srovnání právní úpravy postavení dítěte v České republice a 

v Anglii. Účelem je v obecné rovině pojednat o právech dítěte se zvláštním důrazem na jeho 

participační práva a zhodnotit, jak jsou tato práva v praxi obou států respektována. Zaměřuji 

se jak na shodné prvky obou právních úprav, tak i na jejich odlišnosti, přičemž hodnotím 

jejich klady i zápory. Práce je členěna na čtyři kapitoly a několik podkapitol.  

První kapitola vymezuje základní pojmy „dítě“ a „nejlepší zájem dítěte“ 

v mezinárodním kontextu, a tak jak jsou chápány v rámci českého a anglického práva. Zásadu 

nejlepšího zájmu dítěte zkoumám nejprve z pohledu Výboru pro práva dítěte, který pravidelně 

vydává Všeobecné komentáře zabývající se výkladem Úmluvy o právech dítěte a následně 

z pohledu právních úprav srovnávaných států. 

V druhé kapitole pojednávám obecně o právech dítěte, tak jak se vyvíjela především 

od počátku 20. století. Zmiňuji nejdůležitější mezinárodní dokumenty jako je Ženevská 

deklarace z roku 1924, Deklarace práv dítěte z roku 1959, Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech, oba 

z roku 1966 a především Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Následně se věnuji rozboru 

složek práv dítěte, která sestávají z práv týkajících se přežití, ochrany, rozvoje a participace. 

Třetí kapitola pojednává o koncepci participačních práv s důrazem na rozbor článku 12 

Úmluvy o právech dítěte a jeho vztahu k ostatním ustanovením. Článek 12 Úmluvy o právech 

dítěte zakotvuje právo dítěte na svobodné vyjadřování názoru ve všech záležitostech, které se 

jej týkají a právo, aby byl jeho názor náležitě zohledněn s ohledem na jeho věk a rozumovou 

vyspělost. Podmínkou je, aby bylo dítě schopno tyto názory formulovat. Toto ustanovení je 

východiskem pro vnitrostátní právní úpravu participačních práv dítěte.  

V poslední kapitole se věnuji posouzení možnosti dítěte účastnit se rozhodování, 

respektive možnosti samostatně rozhodovat o poskytování zdravotní péče. Hodnotím, jak 

k této problematice přistupují srovnávané právní úpravy a jaké jsou jejich nejzásadnější 

problémy.  

Závěrem srovnávám vybrané otázky, jež považuji za nejvíce problematické a navrhuji 

možné řešení vyhodnocených nedostatků. 
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 Summary 

Legal position of a child with regard to the right of participation  

This thesis is constructed as a comparison of the legal position of a child in the Czech 

Republic and England. The aim is to discuss the rights of a child in general with special 

regard to his or her right of participation and to evaluate how the rights are respected in both 

states. This thesis mainly underlines the common aspects as well as the main differences in 

the legislation while suggesting some possible changes.  

After the introduction, there are four main chapters subsequently divided into 

subsections. The first chapter explains the terms „child“ and „the best interests of a child“. 

The concept of „the best interests of a child“ is firstly discussed in accordance with the 

General Comments published by the Committee on the Rights of the Child followed by the 

explanation on how the legislation of the compared states understands this term.  

The second chapter discusses how the rights of a child developed in the last decades 

whereas the starting point from which we generally speak about children rights is the 

beginning of the 20th century. The most important international agreements are mentioned, 

for example the Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924, Declaration of the 

Rights of the Child of 1959, International Covenant on Civil and Political Rights and 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights both of 1966 and most 

importantly the Convention on the Rights of the Child of 1989. Subsequently the different 

elements that constitute the rights of a child are dealt with. These are commonly referred to as 

3P’s or 4P’s: survival and protection rights, provision and the right of participation.  

The third chapter mainly consists of the evaluation of the Article 12 of the Convention 

on the Rights of the Child with respect to other provisions. The Article 12 provides that the 

child shall be heard in all matters concerning him or her. The child has the right to express his 

or her views and those shall be taken into account in the light of his or her age and maturity. 

This provision is the basis for the national legislation concerning the child’s right of 

participation. 

The last chapter discusses the main problems arising in connection with providing 

medical care for children. The Czech and English legislation is compared with special regard 

to the provisions of child’s competency to consent to medical treatment. 

The summery captures the main similarities and differences in the legislation of Czech 

Republic and England whereas the crucial shortcomings are underlined.  
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